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 المقدمة
و الم ػػينل كبينػػو نبيػػػو الحمػػد هلل علػػى نعمػػة ديننػػا العيػػيمل الػػ م أنللػػػو ربص العػػالمين ل كفٌ ػػلو فػػي ك ابػػ       

األمينل اللهم صلِّ على سيدنا محمد ال م تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارىا ال يليغ عنها إالٌ ىالكل 
 كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين أٌما بعد :

خطػاب لممػة االسػةمية في حجة كداعول خطبة جليلة عييمة بليغة جامعةل كٌجو ال لقد خطب نبينا        
قاطبةل فما من خيرو إال كحٌث عليو كما من شرو إال كحٌ ر منول ككصف الدكاء لكل داء يع رم األمة المسػلمة 

 في كل ع ر كم ر ل كيىعوؽ مسيرىا للقياـ بحق الخةفة في ى ه األرض.
لدين الخمسل كلخ ها فػي في خطبة كداعو ميهٌمات الدين كقواعدهل كذكر فيها كلٌيات ا كقد أكدع النبي 

ى ه  الخطبة الجليلة المودعةل أمػاـ األلػوؼ المفلفػة مٌمػن حملػوا ىػ ا الػدين العيػيمل كبٌلغػوه إلػى العػالمى كلػو 
 ُ()بقوة كىٌمة كما قاؿ اهلل تعالى : )يىا يىٍحيىى خيً  اٍلًك ىابى بًقيوَّةو( .

رتب هػا حسػب مراتػب الكليػات الخمػس ػ الػدينل كقػد جمعػ ي جيػلَّ فوائػد ىػ ه الخطبػة اسػ نباطان كفهمػانل ك    
النفس ل العقلل النسلل الماؿ ػ كترتيب الم الح: الضركرية كالحاجية كال حسينيةل كبلىغ  الفوائػد كالمسػائل 

كالحديثل كالفقول كاللغةل كاألدب كغيرىا أكثر من مائػة فائػدةل كمػا ذكػرتي تػ مةت  المس فادة في االيمافل
ي مػن الفوائػد المسػ نبطة إال أننػي أفردتهػا بمطلػبل ألىمي هػا خ وصػان فػي كاقػ  حياتنػا في خطبة الوداعل كىػ

 المعاصرةل كليس الق د من ى ا الجم  ال عداد كإال فهي كثيرة.
 ككاف السبب في اخ يار ى ا الموضوع ما ي تي : ػ

حاجػػػة إلػػػى ػػػػ اشػػػ ماؿ خطبػػػة الػػػوداع علػػػى الكليػػػات الخمػػػس مػػػن قواعػػػد الػػػدين كأصػػػولول كنحػػػن بػػػ مس الُ
 تحقيقهال لنعيش في سةـ ككئاـ.

 ػ جم  ش ات ى ه الفوائد كاس نباطها من خطبة الوداع .                             ِ
 على من كى ىبى في الموضوع بخ وصو.  -فيما أعلم -ػ عدـ اطةعيّ

كيش مل البحث على تمهيد كمبحثين كخاتمة كاآلتي :              
:ثة مطالبكفيو ثة :ال مهيد  

                            
 .ُِمريم : (ُ)
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تعريف الفوائدل كذكر من جم  فوائد حديث كاحد.المطلب األكؿ:    
 المطلب الثاني: أىمية الخطابة في االسةـ.    
 . المطلب الثالث: ذكر من كى ىبى في خطب النبي  

:طرؽ حديث خطبة الوداع كت مةت في خطبة الوداع كفيو مطلبافالمبحث األكؿ:   
طبة الوداع.طرؽ حديث خ لمطلب األكؿ:ا   
ت مةت في خطبة الوداع.لمطلب الثاني: ا    

    المبحث الثاني : فوئد خطبة الوداع المندرجة ضمن الكليات الخمس ل كفيو ثةثة مطالب: 
 المطلب األكؿ: الفوائد المندرجة ضمن حفظ الكليات الخمس في مرتبة الضركريات.                       
  ت.د المندرجة ضمن حفظ الكليات الخمس في مرتبة الحاجياالمطلب الثاني : الفوائ 
 الفوائد المندرجة ضمن حفظ الكليات الخمس في مرتبة ال حسينات.  المطلب الثالث: 

.كفيها أىم ن ائج البحث: الػخاتػمة  
ا كقد كاجه ني صعوبات عند ك ابة البحث منها: عدـ كجود ك ب تناكل  خطبة الوداع بالدراسة _ فيم      

 أعلم _ل كصعوبة الح وؿ على ك ب شركح الحديث إال الشركح المشهورة.
كقد ب ل ي جهدان ككق ان ليس يسيران م  كثرة الشواغل كالعوارضل لكن أرجو من اهلل تعالى أف يكوف      

 عملي ى ا تبليغان لدينول كنشران لشريع و.
 العمل بها كىي:كقد نيم ي كلمات عن خطبة الوداع كأىمي ها كتبليغها ك      

 ةكسالكان  لسيبل السعػاد        ةيا راغبان  في العلم  كاالفػاد
 ةةو شهيرةو  مػوصوفو        بخطبًة الوداع كالمعركفػػػػػػعن خطب

 ةحديثها جا في ال حاح الس و        كغيرىا ذاؾ من بحورالسن
ـه برره         ل  هػرهػػػلو درىم  رجاالن  مػػحفػيها صحبه كرا

 مضمونػها جواىره ميرٌصعػو        فيها مقاصد الهدل مجٌمعو
 عرضو أم نسبو دينػان كنفػسان احفيٌن مرتبو        عقةن كماالن 

 لةن  جليػٌوػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاضحػةن  جلي       و ػػػػػػػيػنا  كصػٌيػػػػػػػػهػا  نبػػػأكدعػ
 ةالساع نها حديث ى م ػػػػك      ةقد كجو  الخطػاب للجماع

 ػوػػػػػػػػػةه لممٌ ػػػػػػػػػػػػػةه  تلكيػػػػػػػػػربػيػػػػػػػػػعلمه كتشري ه  ككشف غٌمػو       ت
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 حوت  فوائدان حسانان  قيٌػمو       ككل كلمةو أت   معلِّػمو
 فاعمل  بها  كبلػغٌن  بهٌمػو       تيسعٍد  بخيرو  كأجورو جٌمػو

 ةلو   كصحبو   األئٌمػكآ       ةكصلػيٌن  على  نبي الرحمػ
 

كأساؿ اهلل تعالى أف يجعل عملي ى ا خال ان لوجهو الكريمل  كأف يك ب لي األجر كالمثوبةل كعلى اهلل 
 ال كةف كالحمد هلل رب العالمين .                            

 
 ك بو الفقير إلى اهلل تعالى  

 حسين العيدركسبن محمد بن زين د. 
 ـََِٖىػ ػ ُِْٖ

 مكة ػ حضرموتال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ال مهيد
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 المطلب األكؿ
 تعريف الفوائدل كذكر من جم  فوائد حديث كاحد

 أكال: تعريف الفوائد لغةن كاصطةحان 
 تعريف الفوائد لغة :

 .ُ()الفائدة: الليادة تح ل لإلنسافل كىي اسم فاعل من قولك: فادت لو فائدةهل فٍيدان من باب باع
 .ِ()تعالى العبد من خير يس فيده كيس حًدثيو كجمعها فوائد كقيل: ما أفاد اهلل 

 تعريف الفائدة اصطةحان: 
 .ّ()الفائدة: ىي ما اس فيد من علم أك ماؿ

 كقيل الفائد: الشي الم جدد عند السام  يعود إليو ال عليو .
 كالفرؽ بين الفائدة كالعائدةل أف الفائدة أخصي من العائدة .

 .ْ()ى العبد أك عليو فهي أعمص من الفائدةفالعائدة: ما يرج  إل
 ثانيا: ذكر من جم  فوائد حديث كاحد

درايػة كركايػة ل كقػد أفػرد جماعػة مػنهم أحاديػث بال ػ ليف لبيػاف   ألىل العلم عناية ب حاديث رسوؿ اهلل     
عهػػا االمػػاـ فوائػػدىا كأحكامهػػا كمػػا اسػػ فيد منهػػال خ وصػػان األحاديػػث ال ػػي عليهػػا مػػدار االسػػةـ كػػال ي جم

 النوكمل كاش هرت باألربعين النوكية مما جعل العلماء يه موف بشرحها كبياف مقاصدىا .
 كممن جم  فوائد حديث كاحد :   
ىػػ( لفقػد جمػ  جػلءن ّّٓ_ أبو العباس أحمد بن أبي أحمػد الطبػرم الشػافعي المعػركؼ بػابن القػاص ت)ُ

 .ٓ()فعل النغير ( : ) يا أبا عمير مال بي   في فوائد حديث أبي عميرل كفيو قوؿ النبي 
كقد جم  ابن القاص س ين فائدة للحديثل كما اى م جماعة من أىػل العلػم باسػ نباط فوائػد ىػ ا الحػديثل 
قاؿ الحافظ ابن حجر : ) كقد سبق إلى ال نبيو على فوائد ق ة أبي عمير بخ وصػها مػن القػدماء أبػو حػاتم 

                            
  الم باح المنير مادة فيد . (ُ)

 (.َّْ/ّلساف العرب مادة فيد ) (ِ)

   (.كمخ ار ال حاح مادة فيد  .ّّٗ/ُ(ل كالقاموس المحيط مادة فاد)َُ/ُانير: مغني المح اج شرح المنهاج للخطيب) (ّ)

  .ْٕٓ وقيف على ميهمات ال عاريف للمناكم صػػ ال (ْ)

  (.َِِٕ/ٓ(ل)ٖٕٕٓركاه البخارم في صحيحو ؾ : األدبل باب: االنبساط إلى الناس ح) (ٓ)
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السننل ثم تةه ال رم م في الشمائلل ثم تةه الخطابيل كجميػ   الرازم أحد أئمة الحديث كشيوخ أصحاب
ما ذكػركه يقػرب مػن عشػرة فوائػد فقػطل كقػد سػاؽ شػيخنا ػ يعنػي بػو الحػافظ العراقػي ػ فػي شػرح ال رمػ م مػا 
ذكره ابن القاص ب مامو ثم قاؿ: كمن ى ه األكجو ما ىو كاضح كمنها الخفي كمنها المي عٌسفل قاؿ: كالفوائد 

ل  ُ()كرىا آخران كأكمل بها الس ين ىي من فائدة جم  طرؽ الحديث ال من خ وص ىػ ا الحػديث (ال ي ذ 
 ثم ذكر الحافظ ابن حجر فوائدان لم ي كرىا ابن القاص .

كاس نبط الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازم أبو عبد اهلل العثماني المغةبي 
ىػ( نحو مئ ي فائدة جمعو في ك اب اسماه ُٗٗزم الم وفى سنة) المكناسي المالكي الشهير بابن غا
 .ِ()المس نبطات من حديث أبي عمير

لقػاؿ الحػافظ ابػن ّ()ػ جم  بعض شيوخ الحافظ ابن حجػر فوائػد حػديث الػ م جػام  زكج ػو نهػار رمضػافِ
يهمػا ألػف فائػدة حجر : ) كقد اع نى بو بعض الم  خرين مٌمن أدركو شيوخنا ف كٌلم عليو في مجلدين جم  ف

 .ْ()كفائدة كمحٌ لو إف شاء اهلل تعالى فيما لخ  يو م  زيادات كثيرة عليو فللو الحمد على ما أنعم (
ػػ جمػػ  بعػػض أىػػل العلػػم فػػي حػػديث بريػػرة رضػي اهلل عنهػػا م ػػنفانل كفيػػو :) خػػ يهال كاشػػ رطي لهػػم الػػوالءل ّ

: ) قػد أكثػر النػاس مػن الكػةـ علػى ىػ ا الحػديثل ل قػاؿ االمػاـ ابػن دقيػق العيػد ٓ()فإنما الوالء لمن أع ق (
 ل ثم ذكر طرفان منها .ٔ()كأفردكا ال  نيف في الكةـ عليول كما ي علق بفوائده ل كبلىغوا بها عددان كثيران (

ل أنسػػػػي ل أـ  ػػػػػ ذكػػػػر أىػػػػل العلػػػػم فوائػػػػدان كثيػػػػرة لحػػػػديث ذم اليػػػػدين الػػػػ م قػػػػاؿ: ) يػػػػا رسػػػػوؿ اهلل ْ
أف تجمػػػػػ  فوائػػػػػدهل قػػػػػاؿ العةمػػػػػة بػػػػػدر الػػػػػدين العينػػػػػي :) فوائػػػػػد الحػػػػػديث ل كجػػػػػدير ٕ()ق ػػػػػرت ال ػػػػػةة(

                            
ـ أف فوائد ى ا البحث من جم  طرؽ أغلب ركايات خطبة الوداع .ٖٓٓ/َُف ح البارم :) (ُ)   (ل كمعلو

 ( .ُُٕ/ُانير : ىدية العارفين:) (ِ)

ل باب: إذا جام  في رمضاف ح)ركا (ّ)   ( .ْٖٔ/ِ(ل)ُّْٖه البخارم في صحيحو ؾ:ال ـو

  ( .ُّٕ/ْف ح البارم :) (ْ)

 ( .ُّْٗركاه البخارم في صحيحو ؾ: ال ةةل باب: ذكر البي  كالشراء على المنبر ح) (ٓ)

ـ ) (ٔ) ـ شرح عمدة األحكا ـ األحكا   ( .ّْٓإحكا

 (ل كغيره .ُْٕبيك األصاب  ح)ركاه البخارم ؾ:ال ةةل باب: تش (ٕ)
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ل ثػػػم ذكرىػػػال كذكػػػر فوائػػػده فػػػي ثةثػػػين صػػػفحة االمػػػاـ ابػػػن عبػػػد ُ()المػػػ كور أكثػػػر مػػػن خمسػػػين فائػػػدة..(
 .ِ()البر في ال مهيد

ىػػػػ( فوائػػػد حػػػديث عائشػػػة رضػػػي ٕٔٓػػػػػ جمػػػ  االمػػػاـ تقػػػي الػػػدين علػػػي بػػػن عبػػػد الكػػػافي السػػػبكي ت)ٓ
قػػػػاؿ :)رفػػػػ  القلػػػػم عػػػػن ثةثػػػػة عػػػػن النػػػػائم ح ػػػػى يسػػػػ يقظ كعػػػػن المب لػػػػى ح ػػػػى  ا أف رسػػػػوؿ اهلل اهلل عنهػػػػ

ػػػػم مػػػن حػػػديث رفػػػػ  القلػػػمّ()يبػػػرأ كعػػػن ال ػػػػبي ح ػػػى يكبػػػػر ( ل ذكػػػػر ْ()ل فػػػي ك ػػػاب ا سػػػػماه : إبػػػراز الًحكى
 فيػػػو طػػػرؽ الحػػػديث كثمانيػػػة كثةثػػػين حكمػػػا كفائػػػدة مٌمػػػا اسػػػ نبطو منػػػول كلػػػو رسػػػالة بعنػػػواف: ) مػػػن أقسػػػطوا
كمػػػن غىلىػػػوا فػػػي حكػػػم مػػػن يقػػػوؿ لىػػػٍو( كىػػػي شػػػرح حػػػديث :)كإف أصػػػابك شػػػ  فػػػة تقػػػل: لػػػو أنػػػي فعلػػػ ي  
كػػػاف كػػػػ ا ككػػػ ا (ل كلػػػػو رسػػػػالة فػػػي حػػػػديث: ) إذا مػػػػات ابػػػن آدـ انقطػػػػ  عملػػػػو إال مػػػن ثػػػػةث (ل كرسػػػػالة 

 .ٓ()في حديث :) كل مولود يولد على الفطرة (
ب في سٌد األبوابل كىي رسالة في الكةـ على حديث : ػ للحافظ السيوطي رسالة اسماىا : شدص األثوا ٔ

) اليبقين باب إال سٌد إال باب أبي بكر ( كتخريجو من طرؽ ككةـ العلماء في ذلكل كذكر فيها أكثرمن 
ل كلو رسالة ا سماىا : القوؿ األٌشبو في حديث:) من عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو (ل كقد اشب  (6)ثةثين كجهان 

.  (7)يو كح ره في مقالين كذكر لو كجوىان كثيرةالمفلف الكةـ عل  
ػ ذكر االماـ ابن دقيق العيد أف بعض شيوخ شيوخول كىو جده صٌنف ك ابان في حديث: )الحةؿ بٌين  ٕ

ل كقد عيَّم العلماء أمر ى ا الحديثل (9)ل في مس لة الورع (8)كالحراـ بٌين كبينهما مش بهات...الحديث(
عليها األحكاـ كما نيقل عن أبي داكدل كفيها البي اف المشهوراف كىما : فعٌدكه راب  أربعة تدكر  

                            
  ( .ُِْ/ٖ(ل كانير: ف ح البارم )ٓٓ/ُٖعمدة القارم شرح صحيح البخارم ) (ُ)

ـ البن دقيق العيد:)َّٕػَّْ/ ُ) (ِ) ـ األحكا   ( .ُِٗ(ل كانير: إحكا

ل رم م ؾ:الحدكدل باب: (لكآْْ/ِ(ل )ّْٖٗلو ؾ: الحدكدل باب : في المجنوف يسرؽ أك ي يب حدان ح) ظركاه أبو داؤد كاللف (ّ)
  ( .ِّ/ْ( كقاؿ :كالعمل على ى ا الحديث عند أىل العلم. )ُِّْفيمن ال يجب عليو الحد ح)

  ـ( .ُِٗٗىػ ُُِّطب  ب حقيق د.كيةني خليفة سنة ) (ْ)

  (  .ُّّػَّٕ/َُانير : الطبقات الكبرل للسبكي ) (ٓ)

  ( .ُِ/ِانير: الحاكم للف اكم للسيوطي ) (ٔ)

 (.ِّٖ/ِير : الم در السابق )ان (ٕ)

 (كغيره .َُِٓااليمافل باب: فضل من اسس برأ لدينول ح) ركاه البخارم في صحيحو ؾ: (ٖ)

ـ ) (ٗ) ـ األحكا   (.ْٗٓانير: إحكا
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البرية خير مدة الػدين عندنا كلمات          ميسنػدات من قوؿً عي   
(ليػس يعنيك اعملػن بنػية.         عاتػرؾ المش بهات كازىد كد   

 في طلب  ث أبي الدرداءػ كللعةمة أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي جلء في شرح حدي ٖ 
.(3):)من سلك طريقان يل مس فيو علمان سلك اهلل لو بو طريقان إلى الجنة...( (2)العلم  

ػ كللعةمة عبد اهلل بن محمد بن ال ديق الغمارم الحسني رسالة بعنواف: نهاية اآلماؿ في صحة كشرح ٗ 
عليَّ أعمالكمل فما رأي ي من خير حديث األعماؿل أم حديث:) حياتي خير لكم ككفاتي خير لكم تعرض 

 .ْ()حمدت اهلل كما رأي ي من شر اس غفرت اهلل لكم (
ػ كللعةمة محمد بن علي الشوكاني رسائل كثيرة في جم  كشرح فوائد حديث كاحد منها: إتحاؼ َُ

عدكل كال طيرة (ل ككشف الٌرين في حديث ذم اليدينل كبحث في  المهرة بالكةـ على حديث:) ال
:) ال ـو لي كأنا أجلم بو (لكبحث في حديث:)فدين اهلل أحق أف يقضى(ل كبحث في حديث:) حديث

حبص الدنيا رأس كل خطيئة (لكبحث في حديث:) أنا مدينة العلم كعليٌّ بابها(ل كبحث في حديث:) إف اهلل 
بوا خلق آدـ على صورتو (ل كبحث في حديث:)اجعل لك صةتي كلها(ل ك بحث في حديث:) لولم ت ن

كإف اج هد كأخط  فلو أجر  ل ىب اهلل بكم (ل كبحث في حديث:) إذا اج هد الحاكم ف صاب فلو أجرافل
كاحد (ل كبحث في حديث:) إنما األعماؿ  بالنيات (ل كشرح لحديث:) بني االسةـ على خمسة أركاف (ل 

.(5)ا كرف  األساس لفوائد حديث ابن عباس :) يا غةـ إني أعلمك كلمات ...(ل كغيرى  
ىػ( جلء في شرح حديث سيد االس غفار.ُُْٓػ كللعةمة أحمد بن زين الحبشي ت )ُُ  
ػ كللشيخ عبد الخالق حسن عبد الوىاب شرح حديث : ) إنما األعماؿ بالنيات ...( في ك ابل كك ا  ُِ

ـ ػ  الشهير لٌما س ؿ الرسوؿ  ك اب آخر شرح حديث جبريل ػ عليو السة ف ي على عن أركاف الدينل ككق 

                            
  (.ُِٗ/ُانير : ف ح البارم البن حجر) (ُ)

 طب  ب حقيق محمد مفيد الخيمي . (ِ)

(لكابن ماجو ؾ:االيماف كفضائل ال حابة كالعلمل باب: فضل ْٖ/ٓ(ل)ِِٖٔلى العبادة ح)فضل الفقو ع ركاه ال رم م ؾ:العلمل باب: (ّ)
  (.ُٖ/ُ(ل)ِِّالعلماء كالحث على طلب العلم ح)

(. كك اب الغمارم طب  ْٗٓ/ٖ(ل قاؿ الهيثمي: رجالو رجاؿ ال حيح . مجم  اللكائد )َّٖ/ٓ(ل )ُِٓٗمسنده ح ) يركاه البل ارف (ْ)
 ـ .ُٖٓٗىػ ػَُْٓلِبيركتلطبدار عالم الك بل 

ـ الشوكانيل ف نيرىا  . لكقد طبع  ى ه البحوث كالرسائل الم كورة ضمن الف ح الرباني من ف اك  (ٓ)   االما
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الك ابين الم كورينل كىما ضمن سلسلة لشرح األربعين حديثا لإلماـ النوكمل اسماىا : الهداية الربانية 
.(1)شرح األربعين النوكية  

ػ كللعةمة طاىر بن حسين بن طاىر العلوم أيضان في حديث جبريل  ػ عليو السةـ ػ ك ابان أسماه: ) ُّ 
يل(.إتحاؼ النبيل ببعض معاني حديث جبر   

في حديث جبريل  ػ عليو السةـ ػ . أيضان جلءػ كللعةمة زين بن إبراىيم بن سميط  ُْ  
كمن يطٌل  على شركح ك ب الحديث كالك ب الس ة يرل كثيران من الفوائد المس نبطة من األحاديثل        

ـ فهو على سبيل كك ا تجد غالبان للعلماء المشهورين رسائل أك بحوث في فوائد حديث كاحدل كما تقدٌ 
 ال كر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 .ِ ل ُانير : الهداية الربانية رقم  (ُ)
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 المطلب الثاني
 أىمية الخطابة في االسةـ

 ػ عناية االسةـ بالخطابةُ
جػػاء االسػػةـ ككانػػ  عناي ػػو بالخطابػػة أشػػد كاى مامػػو بهػػا أقػػولل كيػػف كرسػػال و كٌلهػػا مبناىػػا علػػى كحػػي        

ىػػي ف ػػاحة كبةغػػة ل تحػػٌدل الف ػػحاء يػػوحى كقػػرآف يي لػػى كقراءتػػو عبػػادةل ككانػػ  كبػػرل المعجػػلات إنمػػا 
كالبلغػػاء فػػػي صػػػميم لغػػ هم كفػػػي عيقػػػر ديػػػارىمل ف راجػػ  أمامهػػػا فرسػػػاف البةغػػػةل كتراجػػ  دكنهػػػا أئمػػػة البيػػػافل 

ػػابًهنا  كاس سػػلموا لسػػلطانها كسػػجدكا لسػػحر بيانهػػال قػػاؿ اهلل تعػػالى :  ػػًديًث كً ىابنػػا مي ىشى اللَّػػوي نػىػػلَّؿى أىٍحسىػػنى اٍلحى
 .  ُ() شىًعرص ًمٍنوي جيليودي الًَّ ينى يىٍخشىٍوفى رىبػَّهيٍم ثيمَّ تىلًيني جيليوديىيٍم كىقػيليوبػيهيٍم إًلىى ذًٍكًر اللَّوً مىثىانًيى تػىقٍ 

كقػد نػػٌوه القػرآف الكػػريم عػػن مػدل ًعيػػم الخطابػة كالبيػػاف كصػػل هما بالرسػاالت كالػػدعاة فػي غيػػر مػػوطنل      
ػػاًف قػىٍوًمػػوً كىمىػػا أى فعػػن أصػػل الرسػػالة يقػػوؿ تعػػالى:  ػػٍلنىا ًمػػٍن رىسيػػوؿو ًإالَّ بًًلسى  ٍرسى

ل أم البيػػاف الػػ م ي ػػحبو  ِ()
االقناع كيثمر االس جابة كما عاب العجػل عػن االبانػة فػي مقػاـ الخ ػومة كإثبػات الحجػة فػي قولػو تعػالى عػن 

ػػري ميبًػػينو  النسػػاء :  ػػ ي ًفػػي اٍلًحٍليىػػًة كىىيػػوى ًفػػي اٍلًخ ىػػاـً غىيػٍ ل أم لعجػػلىن عػػن مواجهػػة الخ ػػم  ّ() أىكىمىػػٍن يػينىشَّ
 كإقامة الحجة كاهلل أعلم .

كنٌوه عن مساندتها للرسالة في ق ة بعثة موسى عليو السةـ كمساندتو ب خيو ىاركف كما فػي قولػو تعػالى       
ػػاننا فى ىٍرًسػٍلوي مىًعػػي رًٍدءنا  عػن موسػػى عليػو السػػةـ:  ػػاريكفي ىيػوى أىٍف ىػػحي ًمنِّػي ًلسى يي ىػدِّقيًني إًنِّػػي أىخىػػاؼي أىٍف كىأىًخػي ىى

ل فكان  ف احة أخيو من عوامل ترشيحو للرسالة كشػد عضػد  ْ() ييكى ِّبيوًف * قىاؿى سىنىشيدص عىضيدىؾى بً ىًخيكى 
 أخيو .

صػػورة كاضػحة لعيػم أثػر الخطابػػة فػي الػدعوة االسػةمية. كقػػد  كفػي مٍقػدـ كفػد بنػػي تمػيم علػى الرسػوؿ   
 مفرخػػوف: أنهػػم قػػدموا عػػاـ الوفػػود كاج مػػ  النػػاس فػػي المسػػجدل كنػػادكا رسػػوؿ اهلل سػػاقها المفسػػركف كال

 . ٓ()  ًإفَّ الًَّ ينى يػينىاديكنىكى ًمٍن كىرىاًء اٍلحيجيرىاتً  ليخرج إليهم كىم المعنيوف بقولو تعالى:

                            
  .ِّاللمر:  (ُ)

  .ْإبراىيم :  (ِ)

 .ُْاللخرؼ : (ّ)

 .ّْالق ص :  (ْ)

  .ْالحجرات:  (ٓ)
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بيعثػ ي كال بالفخػار : ))مػا بالشػعر  فلما خرج إليهم قالوا : جئنا نفاخرؾ كنشاعرؾ بخطيبنا كشاعرنال فقاؿ 
أمرتي كلكن ىاتوا(( فقاؿ اللبرقاف بن بدر لشاب : افخر كاذكر فضل قومكل فقاؿ: الحمد هلل الػ م جعلنػا 
خير خلقول كآتانا أمواالن نفعل فيها ما نشاءل فػنحن مػن خيػر أىػل األرضل مػن أكثػرىم عػددان كمػاالن كسػةحانل 

 كفعل ىو أحسن من فعلنا . فمن أنكر علينا فلي ت بقوؿ ىو أحسن من قولنال
لثابػ  بػن قػيس بػن شػماس ػ ككػاف خطيبػو ػ: ))قػم ف جبػو((ل فقػاؿ: الحمػد هللل أحمػده  فقػاؿ رسػوؿ اهلل 

س عينول كأؤمن بو كأتوكل عليول كأشهد أف ال إلػو إال اهللل كأشػهد أف محمػدان عبػده كرسػولول دعػا المهػاجرين اك 
ةمػػان ف جػػابوهل كالحمػػد هلل الػػ م جعلنػػا أن ػػار دينػػو ككزراء مػػن بنػػي عمػػو أحسػػن النػػاس كجوىػػان كأعيمهػػم أح

رسولول كعلان لدينو فنحن نقاتل الناس ح ى يشػهدكا أف ال إلػو إال اهلل كأف محمػدان رسػوؿ اهللل فمػن قالهػا منػ  
 نفسو كمالول كمن أباىا ق لناه ككاف رغمو علينا ىيٌنانل أقوؿ قولي ى ا كأس غفر اهلل للمفمنين كالمفمنات.

. فقاؿ األقرع بن حابس ػ رئيس الوفد ػ : كاهلل ما أدرم ما ىػ ا  ثم قاـ شاعرىم ف نشدل ثم أجابو حساف 
األمرل تكٌلم خطيبنا فكاف خطيبهم أحسػن قػوالنل كتكلٌػم شػاعرنا فكػاف شػاعرىم أشػعر كأحسػن قػوالنل ثػم دنػا 

 .ُ()كقاؿ: أشهد أف ال إلو إال اهلل كأنك رسوؿ اهلل    من رسوؿ اهلل 
ففي تلك الواقعة بال ات  كمثيةتهال تسجيل ألىمية الخطابة كدكرىا الفٌعاؿ في خ وص الدعوةل      

 حيث نس فيد مما تقدـ : 
 لثابػ  بػن قػيس ))قػم ف جبػو((ل  ػ ككػاف خطيبػو ػ مػ  أنػو  ل مػن قولػو  ػ تخ يص خطيػب للرسػوؿ ُ

 أيعطي جوام  الكلم كىو أف ح العرب كالعجم .
 لثاب : ))ف جبو((ل كمعلـو أف االجابة دفاع. لخطابة سةحان للدفاع عن الدعوة لقولو ػ كوف اِ
ػػػ إف قػػوة الخطابػػة مػػدعاة لإلقنػػاع كاالسػػ مالةل كمػػن ثػػمَّ االسػػ جابة للػػدعوةل لقػػوؿ األقػػرع بػػن حػػابس بعػػد ّ

كػاف خطيػبهم أحسػن سماعو خطابة ثاب  بن قيس كت ثره بها قاؿ: كاهلل ما أدرم ما ى ا األمر إلى أف قػاؿ: ف
 قوالنل ككاف شاعرىم أشعر كأحسن قوالنل ثم دنا من رسوؿ اهلل كنطق بالشهادتين كأعلن إسةمو.

 فكاف للخطابة أعيم األثر في الدفاع عن االسةـل كفي الدعوة إليو.

                            
  ( .ّْػِْ/ٓ(ل كالبداية كالنهاية البن كثير )ْٓٓ/ٕ(ل كالدر المنثور للسيوطي )ْٖٓ/ٕاد المسير البن الجوزم )انير: ز  (ُ)
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ق ػة  إذا أراد بياف أمرل أك جػدَّ جديػد يح ػاج إلػى بيػافل صػعد المنبػر كخطػب النػاسل كمػا فػي ككاف       
كبػٌين  بريرة لما اش رط أىلها على عائشػة رضػي اهلل عنهػا أف تع قهػا كيكػوف الػوالء لهػمل خطػب رسػوؿ اهلل 

 أف كل شرط ليس في ك اب اهلل فهو باطل كالوالء لمن أع ق. 
كقد كان  خطب و في حجة الػوداعل خةصػة عامػة جامعػة شػاملة لمهػاـ الػدينل كأسػس ال عامػلل منهػا: )) أٌم 

:))   في أم شهر ى ا في أم بلد ى ا ((ل كفي كلها يجيبوف ب نهػا أكقػات كأمػاكن محٌرمػة فيقػوؿ  يـو ى ا
ل ُ()إف دمػاءكم كأمػػوالكم كأعراضػػكم علػػيكم حػراـ كحرمػػة يػػومكم ىػػ ا فػػي شػهركم ىػػ ا ففػػي بلػػدكم ىػػ ه ((

ليػػو مػػن البيػػاف انيػػر إلػػى قػػوة ال  كيػػد فػػي ال حػػريمل ثػػم يوصػػي بالنسػػاء خيػػران إلػػى غيػػر ذلػػك ممػػا اشػػ مل  ع
 كالبةغ في أعيم جم  للمسلمين .

كىكػػ ا كػػل مػػن جػػاء بعػػده مػػن الخلفػػاء كاألمػػراء كالػػوالةل إلػػى أكاخػػر الع ػػر العباسػػيل  لػػ  الخطابػػة        
موض  العناية كأداة ال وجيو إلى أف أصيب العالم االسةمي بما يسٌمى االنحطاط األدبيل ف ىمل  الخطابػةل 

كاألعيػػادل فػػي شػػكليات كتقاليػػد ح ػػى أصػػبح  خطبػػة الجمعػػة تيعػػاد كتكػػرر فػػي كػػل كاق  ػػرت علػػى الجيمػػ  
جمعة من موعدىا في السنة ال ي تليهال  ككضع  دكاكين له ا الغػرضل كصػارت مهٌمػة الخطيػب أف ي لػو مػا  

 ك ب غيرهل  فضعف  الملكات الخطابيةل كمات  القدرة االنشائية عند بعض الناس .
ال حػػرر فػػي كثيػػر مػػن الػػبةد االسػػةمية كدعػػاة االصػػةح فحػػرركا األفكػػار مػػن ح ػػى كجػػدت دعػػوات        

ال قليدل ح ى تنشػط  األذىػاف بالػدعوة أك مناقشػ ها فنشػط  كان عشػ  الحركػة العلميػة كاألدبيػةل كنهضػ  
 الخطابة. 

ل من الحركات الكةمية كالمساجةت الخطابيةل إنما ىو أثر من آثار ت      لػك النهضػة كال م نشاىده اليـو
 كإف اخ لف  مجاالتها.

ل كدعػػػاة إلػػػى اهلل بوجػػػو خػػػاصل أف نعنػػػى بالخطابػػػة عنايػػػة فائقػػػةل ءشػػػيفػػػنحن مسػػػلموف أكالن كقبػػػل كػػػل       
كالسػػيما الخطابػػة الدينيػػة علػػى سػػعة مػػدلولهال مػػن كعػػظ كإرشػػاد كتوجيػػو كتثقيػػف كبيػػاف ل عػػاليم االسػػةـل فػػي 

كالمعامةت كاالج ماعيات ككافة نيمو العامػة كالخاصػة لمفػراد أصوؿ الدين كفركعو كمحاسنو في العبادات 
 كالجماعات 

                            
 سي تي تخريج خطبة الوداع ل كبياف طرقها . (ُ)
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كلهػػ ا كجػػب أف ييعنػػى بالخطابػػة كاالنشػػاء كالبحػػث كال وسػػ  فػػي ىػػ ا المجػػاؿ فػػوؽ مػػا ي خيػػل للػػبعضل       
 م ألننا في أمٌس الحاجة إلى دعػاة خطبػاء بلغػاءل كألننػا نجػـل بحاجػة كػل داعيػة إلػى قػوة الخطابػة بالقػدر الػ

ييقًن  من يدعوىم أك يي خ  خطيبان لبعض المواقفل كإال لم يكن مفثران. كك لك القائد م  جنػده بالقػدر الػ م 
 يبث فيهم ركح الشجاعة كال ضحية. 

كال يػ م ذلػػك لمػن شػػاء النجػاح فيهػػا كالوصػوؿ إلػػى غاي ػػو عػن طريقهػػا إال عػن طريػػق أسػس الخطابػػة كعوامػػل 
 . نا رسوؿ اهلل قوتها كنجاحها ل كأف نق دم بسيد

 ػ الخطابة االسةميةِ
عرفنا مدل عناية االسةـ بالخطابةل كإلى أم حد ساىم  الخطابة في نشر الدعوةل كالدفاع عن       

 االسةـ.
كمن الطبيعي أف يكوف بقدر ما تسهم الخطابة في نشر االسةـل بقدر ما يعمل االسةـ على تقوي ها      

 لية الحكومات في ال حافة كاالذاعة ككسائل االعةـ في كق نا الحاضر.كالعناية بهال كى ه مسفك 
كقػػد كػػاف ألسػػلوب القػػرآف كمعانيػػو اليػػد الطػػولى علػػى الخطابػػة فػػي الع ػػر االسػػةمي ح ػػى بلغػػ  أق ػػى      

غايات الرقي كاالزدىارلكما كاف للخةؼ كتعدد الخةفة فيما بعد أثر كبير في اتساع المجػاؿ أمػاـ الخطبػاء 
 سابق على ن رة كل خطيب لمن ين مي إليو ل فوجدنا صولة الخطابة مػ  جولػة الق ػاؿ جنبػان إلػى جنػب بػل  لل

 كاف السبق للخطابةل كالكلمةي للخطباء .
كبما أف الخطابة في صدر االسةـ ىي المثاؿ العملي كىي األساس لكل ما بعػدىا فلػ  اخ رنػا خطبػة الػوداع 

ا كمقاصػدىا كأىػدافها خ وصػا كأف الخطابػة فػي ىػ ا الع ػر أصػدؽ مػا لمعرفة فوائدىا كن  مل فػي مضػمونه
تكوف في جميػ  الع ػور االسػةمية مػن حيػث الػدعوة إلػى اهلل تعػالى كشػرح معػاني االسػةـ كحيسػن عرضػها 
كإيضاحها على الفطرة السليمة بخػةؼ الخطابػة فػي بقيػة الع ػورل فقػد دخلػ  األغػراضل كلعبػ  األىػواءل 

  كدر صفاء النب  .ك هرت السياسةل ف
إف أىم خطػب ألقيػ  فػي صػدر االسػةـ مػا صػدرت مػن أىػم خطيػب بػة منػازعل ك مػن أف ػح األمػة        

ل كللرسػػػوؿ صػػػلوات اهلل كسػػػةمو عليػػػو مواقػػػف عديػػػدةل كخطػػػب  كإمامهػػػا كقائػػػدىا كمرشػػػدىا ىػػػو النبػػػي 
بيانػان لمػا نػلؿ إليػو مػن ربػول كلهػو أف ػح م عددةل ألف حياتو كلها كان  دعوة كبةغانل ككةمو كلو كاف تعليمػان ك 

ىيػوى الَّػً م بػىعىػثى ًفػي األيمِّيِّػينى رىسيػوالن ًمػنػٍهيٍم يػى ػٍليػوا عىلىػٍيًهٍم آيىاتًػًو  العػرب ل قػاؿ تعػالى فػي بيػاف عملػو فػي األمػة:
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ػػةى  لػػم لخلػػق اهللل ككػػاف كةمػػو كحيٌػػان ل فهػػو ال ػػالي لك ػػاب اهللل كالمعُ()  كىيػيػػلىكِّيًهٍم كىيػيعىلِّميهيػػمي اٍلًك ىػػابى كىاٍلًحٍكمى
 كتعليمو حكمة .

كعليػػو فػػإف الػػدارس لػػو ال يدرسػػو كمػػا يػػدرس غيػػره تحلػػيةن كنقػػدانل ألنػػو فػػوؽ ال حليػػل كبعيػػد عػػن النقػػد. كإنمػػا 
 داه كيس ن بسننو.يدرسو تبيانان كاس ن اجانل لي خ  منو ما ييهر لو من توجيهات ي رسم خطاىا كيه دم بهي 

 .ِ()ماذج الخطابة النبوية كافية للخطابة االسةمية كلها كمن ىنا كان  ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
  .ِالجمعة : (ُ)

 . ِّػػَِانير : أصوؿ الخطابة كاالنشاء لعطية محمد سالم صػ (ِ)
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 المطلب الثالث
 ذكر من ك ب في خطب النبي 

فقػد اىػ م العلمػاء   لم تدرس سيرة من جمي  جوانبها م  الدقة في نقلها مثل سيرة سيدنا رسوؿ اهلل       
لىقىػٍد كىػافى لىكيػٍم ًفػي رىسيػوًؿ اللَّػًو أيٍسػوىةه  قػاؿ اهلل تعػالى :ل ألننػا مػ مورين باالق ػداء بػو  بكل حياة رسوؿ اهلل 

 .ُ()  حىسىنىةه لًمىٍن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى كىالٍيػىٍوـى اآلًخرى كىذىكىرى اللَّوى كىثًيرنا
ق دكا أمارة لنبوتو فقد نطق بف يح العبارة كأكتي جوام  الكلم ل تقاصر عنو  البلغاء ل كا  ككان  أمي و      

 ل فمٌمن جم  خطبو :  ب سلوبو كخطابو ل كل ا اى م العلماء بجم  خطب النبي 
ػ علي بن محمد بن عبد اهلل بن أبي سيف الحافظ أبو الحسن المػدائني مػولى سػميرة بػن حبيػب المػدائنيل ُ

ىػػ(ل  ِِٓىػػ(  كمػات سػنة ) ُّٓأصلو ب رم سكن المدائن ثم ان قل إلى بغداد فلم يػلؿ بهػا كلػد سػنة ) 
ذكره ياقوت في معجم األدباء كابن األثير الجلرم في تاريخو الكامػل كلػو ك ػب كثيػرةل كك بػو فػي أخبػار النبػي 

  فمنها : ك اب خطب النبي  ػ ك اب صػفة النبػي   ػ كك ػاب أخبػار المنػافقين ػ ك ػاب عهػود النبػي   ػ
إلى الملوؾ ػ ك اب   ػ ك اب ك ب النبي  كالمس هلئين ػ ك اب رسائل النبي  ك اب ال ين يفذكف النبي 

 ػ ك ػاب عهػود النبػي  كك اب صلح النبي   ػ ك اب ف وح النبي  ػ ك اب أقطاع النبي  آيات النبي 
ػ ك اب الخاتم كالرسػل   ػ ك اب ما نهى عنو  ػ ك اب عٌماؿ النبي  ػ ك اب المغازم ػ ك اب سرايا النبي 

كمػن كػاف يػرد عليػو ال ػدقة مػن العػرب ػ    ػاب أك أمانػا ػ ك ػاب أمػواؿ النبػي ك  ػ ك اب من ك ب لػو النبػي 
 .  ِ()ػ ك اب في خطب علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو  ك اب أخبار النبي 

ػ عبػد العليػل بػن يحيػى بػن أحمػد بػن عيسػى الب ػرم أك أحمػد الجلػودم الشػيعي فقيػو االماميػة: الجلػودم ِ
 . ّ()  انيفو خمس كثمانوف كمائو منها : خطب النبي ىػ( عدد ت ِّّتوفي بعد سنة )

ػ المس غفرم: جعفر بن محمد بن المع ل بن المسػ غفر بػن الفػ ح بػن إدريػس النسػفيل الحػافظ أبػو العبػاس ّ
ػ دالئػل  ىػ( لػو مػن ال  ػانيف: خطػب النبػي  ِّْىػ(  كتوفي سنة) َّٓالمس غفرم الحنفيل كلد سنة )

 .ْ()لعييم...النبوة ػ فضائل القرآف ا
                            

  . ُِسورة األحلاب : (ُ)

  (.ّٕٓ/ُ(ل كك اب ىدية العارفين )ُْٕ/ُ(ل كالفهرس ) َُّٗ/ُالوافي في الوفيات ) انير: (ِ)

  ( .َّٔ/ُانير: ىدية العارفين ) (ّ)

  ( .ُّٓ/ُك اب ىدية العارفين )  (ْ)
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ػ أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن مهرة الحداد األصبهاني المقرئل مػن أىػل ْ
ىػػػ( كتػػوفي سػػنة ُْٗأصػػبهاف كػػاف شػػيخان عالمػػان ثقػػة صػػدكقانل حػػٌدث بػػالكثير كرحػػل النػػاس إليػػو ل كلػػد سػػنة )

ج علػى صػحيح مسػلم ػ كك ػاب ػ كال ػحيح المخػرٌ  ىػػ( ب صػبهاف مػن مفلفاتػو: ك ػاب خطػب النبػي ُٓٓ)
 .ُ()فضائل الخلفاء األربعة ػ كك اب االيجاز كجوام  الكلم ػ كك اب الخ ائص في فضل علي رضي اهلل عنو 

ىػػ( لػو ك ػاب خطبػة الػوداعل  كىػي ال ػي  ُٗٔػ أبو العباس ن ر بن خضر االربلي الشافعي الم وفي سنة ) ٓ
 . ِ()في حجة الوداع خطبها رسوؿ اهلل 

كقد أشار الحػافظ السػخاكم إلػى مػن أفػرد خطبػة الػوداع كلػم يػ كر اسػمول كلعلػو ىػو أبػو العبػاس االربلػي     
ل كلػم أقػف عليهػال كييهػر ّ()فقاؿ: ) كأفرد بعضهم خطبة الوداعل كىي فيما قاؿ ابػن بشػكواؿ آخػر خطبػة (

 لي أنو جم  طرؽ ركاياتها كاهلل أعلم.
خورم البيركتي المف ي الحنفيل لو ذخيرة اللبيػب فػي سػيرة الحبيػبل ػ الفاخورم : عبد الباسط بن علي الفأ

 .ْ() كالكفاية ل كم العناية في الفقول كالمجالس السنيةل  كلو نب ة من  خطب  النبي 
ػ أحمد زكي صفوت جم  ك ابان كاسعان في ثةثة مجلدات فيو خطب العرب قبػل االسػةـ كبعػدهل كمػا ذكػر ٕ

كمنهػػا خطبػػة الػػوداع ل كخطػػب الخلفػػاء كغيػػرىمل كاسػػم ك ابػػو: جمهػػرة خطػػب ل  جملػػة مػػن خطػػب النبػػي 
إما جمعػان أك  ل كغيرىم من العلماء ال ين اع نوا كك بوا في خطب النبي ٓ()العرب في ع ور العربية اللاىرة 

 شرحان أك تخريجان لطرقهال جلاىم اهلل تعالى خير الجلاء .
 
 
 

                            
 (.َُٖػُٕٕ/ ُال حبير في المعجم الكبير البي سعد السمعاني) (ُ)

 ( .ُّٓ/ُك اب ىدية العارفين )  (ِ)

ـ ال اريخ )االعةف بال و  (ّ)   ( .ِٗبيخ لمن ذ

  ( ل كلم ت كر الم ادر ال ي ب يدينا سنة كفاتو .ِٖٓ/ُك اب ىدية العارفين )  (ْ)

  ( . ٕٔ/ُانير : جمهرة خطب العرب ل فوت) (ٓ)
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 المبحث األكؿ
 كت مةت في خطبة الوداع طرؽ حديث خطبة الوداعل

 المطلب األكؿ
 طرؽ حديث خطبة الوداع

نٌص العلماء على أف خطبة الػوداع بلغػ  حػد ال ػواتر فركاىػا جماعػة عػن جماعػة كتناقلهػا األجيػاؿ عػن        
 األجياؿ كتوفٌرت شركط ال واتر في نقلها.

واتر: )أال ىػل بٌلغػ ل قػالوا: نعػمل فػي خطبػة الػوداع كقػد بلغػ  ال ػ  قاؿ الحافظ ابن حجػر: ) كقػاؿ       
فريب مبٌلغ أكعى من سام  (...( قاؿ: فليبلغ الشاىد الغائبل

()ُ . 
كس ق  ػر علػى ذكػر ركايػات خطبػة الػوداع عنػد أصػحاب الك ػب السػ ة ػ البخػارم كمسػلم كأبػو داؤد         

عجمػو الكبيػر كال ػغيرل لوجػود كال رمػ م كالنسػائي كابػن ماجػو ػ كزدتي عليهػا مػا ركاه أحمػدل كالطبرانػي فػي م
 زيادة عندىما .

كسبب اق  ارم على ما ركتو الك ب الس ةل ىو عييم منلل ها عند أىل العلم كغيػرىم كتلقيهػا بػالقبوؿل       
قاؿ الحافظ ابن حجر: ) إف النفوس ترٍكن إلى مىن أخرج لو بعض األئمة الس ة أكثػر مػن غيػرىم ل لجةلػ هم 

ألف أصػػل كضػػ  ال  ػػنيف للحػػديث علػػى األبػػواب أف يق  ػػر فيػػو علػػى مػػا ي ػػلح فػػي النفػػوس كشػػهرتهمل ك 
 .ِ()لةح جاج أك االس شهاد ( 

 :ّ()كى ه أرقاـ ركايات الك ب الس ة      
/  َِّٓ/ ُْْْ/ ُُْْ/ُٓٓٔ/   ُْٓٔ/ُِٓٔ/  َٕٗ/َُٓ/ ٕٔ_ البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم:ح ُ

ٓٔٗٔ  /َّْٔ  /ٕٔٔٔ. 
 .ُٕٗٔ/ َُّٓ/ ُِٖٗ/ ُُِٖػ مسلم: ح ِ
  . ّّّْ/ ُْٕٗأبو داؤد: ح ػ  ّ

                            
لنك  على مقدمة (ل كقاؿ االمـا اللركشي أف خطبة الوداع لم يح ل العلم بوقوعها فهي في عداد اآلحاد. انير : اّ/ُلساف الميلاف :) (ُ)

 ألف ى ه الخطبة نقلها عدد يح ل بو ال واتر المعنوم كاهلل أعلم . (ل  كى ا بعيد لِٖٕ/ُابن ال ةح )

  ( . ّػػػػِتعجيل المنفعة: ) (ِ)

اللكائد الهيثمي كثيران من الركايات في خطبة الوداع في مجم   ظالمكررة في البحث لةخ  ارل كقد ذكر الحاف تكلم أذكر الركايا (ّ)
(ّ/ٖٓٔ.) 
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 . ّٖٕٔ/ َّٕٖ/ ِٖٓٔ/ ُِٗٓ/ ُٔٔػ ال رم م: ح  ْ
 . ِِْٕ/ ِِْٔ/ ُِْٗ/ ُُّْ/ ِٔٗٗػ النسائي: ح  ٓ
 . ُّّٗ/ َّْٕ/ َّٕٓ/ َّٔٓ/ َّٓٓ/ ُِٕٗ/ َُُٔػ ابن ماجو: ح  ٔ

ؿ : ) إٌف دمػاءىكم خطػب النػاس فقػا **   ركل جابر بن عبد اهلل األن ارم رضػي اهلل عنػو أف النبػي         
ـه علػػيكم ل كحيٍرمػػة يػػوًمكم ىػػ ا ل فػػي شػػهركم ىػػ ا ل فػػي بلػػدكم ىػػ ا ل أىالى كػػلص شػػيءو مػػن أمػػر  ك أىمػػوالكم حػػرا
ـي ابػًن ربًيعػةى بػػن  الجاىليٌػة تٍحػ ى قىػدىميَّ موضػوعه ل كًدمػػاءي الجاىليػة مٍوضيػوعةه ل كإٌف أٌكؿ دىـو أىضىػ ي  مػػن دمائًنػا دى

ٍرًضعان في بني سٍعدو فق ىل يو ىي ٍيله ل كرًبا الجاىلية موضوع ل كأكؿ ربان أض  رًبانا ل ربا عباس الحاًرًث ل كاف ميٍس ػى 
بػػن عبػػد المطلػػب ل فإنػػوي موضػػوعه كلصػػوي ل فػػاتقوا اهلل فػػي النسػػاًء ل فػػإنٌكم أخػػٍ تيميوىنَّ ب ىمػػاًف اهلل ل كاٍسػػ ىٍحلىٍل يم 

وًطًئنى فػيريشػكم أحػدان تىٍكرىونػو ل فػإف فىعٍلػنى ذلػك فاضػربوىنَّ ضػٍربان فػيريكجهنَّ بكلمًة اهلل ل كلكػم علػيهنَّ أٍف ال ييػ
غير ميبرِّحو كلهينَّ عليكم رزٍقهنَّ ككسػوتيهنَّ بػالمعريكؼ ل كقػد تركػ ي فػيكم مػالٍن تىضػلصوا بعػدىه إٍف اع  ػم يم بػو ل  

ٌلغػػ ى كأٌديٍػػ ى كن ػػٍح ى ل فقػػاؿ ك ػػاب اهلل ل كأنػػ يم تيسػػ لوف عنِّػػي ل فمػػا أنػػ م قػػائلوف أ قػػالوا نشػػهدي أىنػػك قػػد ب
 .ِ()إلى الناس : ) اللهم اشهد ل اللهم اشهد ل ثةث مرات(ُ()بإصبعو السبابة ل يرفعها إلى السماء كيػىٍنكي يها

زاد البخػارم : ) فػػإف دمػػاءكم كأمػوالكم كأعراضػػكم علػػيكم حػػراـ كحرمػة يػػومكم ىػػ ا فػي بلػػدكم ىػػ ا ل فػػي  
ل أال ىل بلغ  قالوا : نعمل قاؿ : ) اللهم اشهد ل فليبلغ الشاىد الغائب شهركم ى ا ل إلى يـو تلقوف ربكم 

فريبَّ ميبلَّغو أكعى من سام  ل فة ترجعوا بعدم كفاران يىضرب بعضكم رقاب بعض (
()ّ . 

بػٍين أىٍ هرنػا ل كال نػدرم  **  كعن ابن عمر رضي اهلل عنو قاؿ : ) كنٌػا ن حػدَّث عػن حجػة الػوداع كالنبػي   
كأىثٍنى عليو ل ثم ذكر المسيح الٌدجاؿ ف طٍنىبى في ذكػره كقػاؿ  ة الوداع ل ح ى حًمد اهلل رسوؿ اهلل ما حجٌ 

: ما بىعثى اهلل من نبيو إال أن رهي أيم و ل أنػ ره نػوح كالنبيػوف مػن بعػده ل كإنػو إٍف يخػرج فػيكم فمػا خىًفػي علػيكم 
ور عػين الييمنػى كػ ف عينػو عنبػةه طافيػةهل أىال إف اهلل من ش نو ل فليس يخفى عليكم إٌف ربكم ليس ب عور كإنو أعػ

حٌرـ عليكم دمػاءىكم كأمػوالىكم كحرمػًة يػومكم ىػ ا فػي بلػدكم ىػ ا فػي شػهركم ىػ ا ل أىال ىػٍل بٌلغػ  أ قػالوا: 

                            
 .(ُّْ/ٖ. انير: شرح صحيح مسلم للنوكم )ب كنان و إذا قلبها كمنو نكٌ  لبها كيرددىا إلى الناس مشيران إليهممعناه : يقلٌ  (ُ)

 .(ٖٖٔ/ِ(ل)ُُِٖح )   صحيح مسلم ؾ: الحجل باب: حجة النبي  (ِ)

ـ منى ح ) (ّ)   .(َِٔ/ِ(ل)ُْٓٔصحيح البخارم ؾ: الحج ل باب: الخطبة أيا
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نعمل قاؿ: اللهم اشهد ثةثان كيٍػلىكمل أك كٍيحىكم: انيػركا ال ترجعػوا بعػدم كفػاران يضػرب بعضػكم رقػاب بعػض 
)()ُ   . 
قػاؿ : ) إٌف اللمػاف قػد اسػ دار كهيئ ػو يػـو  ** كعن أبي بكػرة نػيفىٍيػ  بػن حػارث رضػي اهلل عنػو عػن النبػي    

خلػػق اهلل السػػماكات كاألرضل السػػنة إثنػػا عشػػر شػػهران ل منهػػا أربعػػة حػػـر ثػػةثه م واليػػات : ذك القعػػدة ل كذك 
ىػػ ا أ قلنػػا اهلل كرسػػولو أعلػػم ل  الحجػػة  ل كالمحػػٌرـ ل كرجػػب مضػػر الػػ م بػػين جمػػادل كشػػعباف : أمص شػػهر

فسك  ح ى  ننا أنو سيسميو بغير اسمول قاؿ : أليس ذم الحجػة أ قلنػا: بلػى ل قػاؿ : أمص بلػدو ىػ ا أ قلنػا 
اهلل كرسولو أعلم ل فسك  ح ى  ننا أنو سيسميو بغير اسمول قاؿ : أليس البلدة الحراـ أ قلنا: بلى ل قػاؿ : 

ولو أعلػمل فسػك  ح ػى  ننػا أنػو سيسػميو بغيػر اسػمول قػاؿ: ألػيس يػـو النحػر أ ف م يوـو ى ا أ قلنا اهلل كرس
قلنػػا: بلػػىل قػػاؿ: فػػإف دمػػاءكم كأمػػوالكم كأعراضػػكم علػػيكم حػػراـل كحرمػػة يػػومكم ىػػ ا فػػي بلػػدكم ىػػ ا فػػي 

 .  ِ()شهركم ى ا كس لقوف ربكم فسيس لكم عن أعمالكم.... الحديث (
 حٌجة الػوداع ل ثػم قالػ  : فقػاؿ رسػوؿ اهلل    رسوؿ اهلل **    كعن أـ الحي ين قال  حجج ي م    

أسػػود يقػػودكم بك ػػاب اهلل  –حسػػٍب ها قالػػ   –قػوالن كثيػػران ل ثػػم سػػمع يو يقػػوؿ : ) إف أيمِّػػرى علػػيكم عبػده ميجػػدٌعه 
 .ّ()تعالى ل فاسمعوا لو كأطيعوا (

يقوؿ في حجة الػوداع : ) ياأيهػا  ** كعن سليماف بن عمرك بن األٍحوص عن أبيو قاؿ : سمع ي النبي     
ـي ) ثةث مرات ( قالوا : يـو الحج األكبر ل قاؿ : ) فإف دماءكم كأموالكم كأعراضكم  ـ أٍحرى الناس أىال أم يو
ـه ل كحرمة يومكم ى ا ل في شهركم ى ا ل في بلدكم ى ا ل أىال ال يجني جافو إال على نفسػو ل كال  بينكم حرا

ال مولوده على كالده ل أىال إٌف الشيطاف قد أيسى أف يػيٍعبىدى في بلدكم ى ا أبػدان ل كلكػن يجني كالده على كلده ل ك 
 .   ْ()سيكوف لو طاعة في بعض ما تح قركف من أعمالكم فيرضى بها ... الحديث (

                            
  .    (ُٖٗٓ/ْ(ل)ُُْْؾ: المغازم لباب: حجة الوداع ح)ركاه البخارم  (ُ)

كأبو داكد مخ  ران ؾ: المناسكل  (ِّٗٓ/ٔ(ل)ٕٔٔٔ:)ال ترجعوا بعدم كفاران..(ح ) ؾ: الف ن ل باب : قوؿ النبي ركاه البخارم  (ِ)
ـ ح)  (. ٗٗٓ/ُ(ل)ُْٕٗباب: األشهر الحر

(ل كالنسائي ؾ: البيعةل باب: َٖٗ/ِ(ل)ُِٖٗالحجل باب : اس حباب رمي جمرة العقبة يـو النحر ح )ؾ:  كاللفظ لو ركاه مسلم (ّ)
ـ ح)  . (ُْٓ/ٕ(ل )ُِْٗالحض على طاعة االما

 ( م  زكائده لكركاه ال رم م في جامعو ؾ:الف ن ل باب:َُُٔ/ِ(ل)َّٓٓركاه ابن ماجو ؾ: المناسكل باب: الخطبة يـو النحر ح) (ْ)
(لكأبو داكد دكف أال يجني جاف...إلى آخره ؾ: ُْٔ/ْكى ا حديث حسن صحيح ) ( كقاؿ:ُِٗٓموالكم عليكم حرـا ح)دمائكم كأ

 (.ِْٔ/ِ(ل )ّّّْالبيوعل باب: في كض  الربا ح)
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ل كىو على ناق و الميخٍضرىمًة بعرفػات  **  كعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل    
فقاؿ : )) أتدركف أم يـو ى ا ل كأم شهر ى ا ل كأم بلد ى ا أل قالوا : ى ا بلده حراـ ل كشهره حراـ ل كيوـه 
حراـ ل قاؿ : أىال ك إف أموالكم كدماءكم عليكم حراـ كحرمػة شػهركم ىػ ا فػي بلػدكم ىػ ا فػي يػومكم ىػ ا . 

كا كجهػي . أىال كإنػي ميٍسػ ٍنًق ه أيناسػان ل كميٍسػ ٍنًق ه أىال كإني فرىطكيم على الحوض كأيكاثر بكم األمػم . فػة تسػوِّدي 
 .ُ()مني أناسه ل ف قوؿ : يا رب : أيصٍيحابي أ فيقوؿ : إنك ال تدرم ما أحدىثوا بعدؾ ((

فػي حج ػو يػـو عرفػة كىػو علػى ناق ػًو  **  كعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو قػاؿ : رأيػ  رسػوؿ اهلل    
يقػوؿ : ) يػا أيهػا النػاس إنػي قػد تركػ ي فػيكم مػا إف أخػ تم بػو لػن تضػلصوا ك ػاب اهلل  الق واء يخطيبي فسمع و

 .ِ()كع رتي أىل بي ي (
يخطب في حىٌجػة الػوداع فقػاؿ : ) اتقػوا اهلل  **  عن أبي أمامة رضي اهلل عنو قاؿ : سمع ي رسوؿ اهلل    

ل كأطيعوا ذا أمركم ل تدخيليو جنة ربكم ( قاؿ ربكم ل كصلصوا خمسكم ل كصوموا شهركم ل كأدصكا زكاة أموالكم
 .   ّ()أبو عيسى ال رم م : ى ا حديث حسن صحيح

بػػالخيف ًمػػن منػػىن  **  كعػػن محمػػد بػػن جبيػػر بػػن مطعػػم عػػن أبيػػو رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ : قػػاـ رسػػوؿ اهلل    
 ٌب حامػل فقػوو إلػى مػن ىػو أفقػو منػولفقاؿ: )نىٌضرى اهلل امرىءن ًسم  مقال ي فبٌلغهال فريٌب حامل فقوو غيري فقيول كري 

ثػػةثه ال ييغػػلص علػػيهنَّ قلػػبي ميػػفمنو : إخػػةصي العمػػل هللل كالن ػػيحة لػػوالة المسػػلمينل كلػػلـك جمػػاع همل فػػإٌف 
 .    ْ()دعوتػىهيم تحيط من كرائهم(

:) بػػ بي أنػػ  يػػا **  كعػػن الحػػرث بػػن عمػػرك رضػػي اهلل عنػػو أنػػو لقػػي رسػػوؿ اهلل     فػػي حجػػة الػػوداع فقلػػ ي
رسوؿ اهلل اس غفر لي قاؿ: غفر اهلل لكم ل قاؿ كىو على ناق و العضػباءل قػاؿ فاٍسػ درتي لػو مػن الشػق اآلخػر 
: اسػػ غفر لػػيل قػػاؿ: غفػػر اهلل لكػػمل قػػاؿ رجػػل: يػػا رسػػوؿ اهلل الفرائػػ   ل فقلػػ ي أرجػػو أف يخٌ ػػني دكف القػػـو

                            
ـ النحر حركاه بن ماجو في سننو  (ُ)   .(َُُٔ/ِكقاؿ في زكائده: إسناده صحيحل )( َّٕٓ)  ؾ: المناسكل باب: الخطبة يو

 (.ِٔٔ/ٓل)( ّٖٕٔ) ؾ: المناقب ل باب: مناقب أىل النبي صلى اهلل عليو كسلم حركاه ال رم م في جامعو  (ِ)

  (.ُّٔ/ِِ()ٕٕٗ( كالطبراني في الكبير)ُٔٓ/ِل)( ُٔٔ) ؾ: السفر في أبواب السفر حركاه ال رم م في جامعو  (ّ)

كىو مدلس ل كقد ركاه  إسحاؽ ى ا إسناد فيو محمد بن :لكائدػ(ل كفي الَّٔٓنحر ح )ػاسك باب الخطبة يـو الػركاه ابن ماجو ؾ: المن (ْ)
ال رم م في جامعو ؾ: العلم ل باب: الحث على تبليغ السماع ح (ل كركاه بنفس اللفظ َُُٓ/ِحيح .)صل كالم ن على حالو  ةنبالعنع

  .بن إسحاؽ ( من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو كليس في إسناده محمدَِٓ/ْ(ل)ِٖٓٔ)
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لػم يع ػرل فػي الغػنم أضػحيةل ثػم قػاؿ: كالع ائرل قاؿ: مىٍن شاء فرع كمن شاء لم يفرع كمن شاء ع ر كمن شػاء 
 .ُ()أىال إف دمائكم كأموالكم عليكم حراـ كحرمة يومكم ى ا في بلدكم ى ا (

فػػي كسػػط أيػػاـ ال شػػريق فقػػاؿ: )يػػا أيهػػا  **  كعػػن أبػػي نضػػرة قػػاؿ: حػػدثني مػػن سػػم  خطبػػة رسػػوؿ اهلل    
جمي كال لعجمػي علػى عربػي كال ألحمػر الناس أىال إٌف ربكم كاحد كإف أباكم كاحد أىال ال فضل لعربي على ع

ثػػم قػػاؿ: أم يػػـو ىػػ ا أل  علػػى أسػػود كال ألسػػود علػػى أحمػػر ًإال بػػال قولل أبٌلغػػ أ قػػالوا: بلٌػػغ رسػػوؿ اهلل 
قالوا: يـو حراـ ثم قاؿ: أم شهر ى ا أ قالوا: شهر حراـ ثم قاؿ: أم بلد ى اأ قالوا بلد حراـ قاؿ: فإٌف اهلل 

ءكم كأمػوالكمل ) قػاؿ: كال أدرم قػاؿ: كأعراضػكم أـ ال أ( كحرمػة يػومكم ىػ ا عل كجل قػد حػٌرـ بيػنكم دمػا
أ قالوا: كبٌلغ رسوؿ اهلل   . ِ()قاؿ: ليبلِّغ الشاىد الغائب( في شهركم ى ا في بلدكم ى ا أبٌلغ ي

فػػي حجػػة الػػوداع فػػي أكسػػط أيػػاـ  **  كعػػن أبػػي مالػػك األشػػعرم رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل   
: )أليس ى ا اليـو الحراـ قالوا : بلى يا رسوؿ اهلل قاؿ: فإف حرمة مػا بيػنكم إلػى يػـو القيامػة كحرمػة األضحى

ى ا اليـو أ ثػٌم قػاؿ: أىال أينبػئكم مىػٍن الميسػلم أ مػن سػًلم المسػلموف مػن لسػانو . كأينبػئكم مىػٍن  المػفمن أ مػن 
أ من ىجر السيئات ما حػٌرـ اهلل ل المػفمن حػراـ  أٌمنو المفمنوف على أنفسهم كدمائهم . كأنبئكم مىٍن الميهاجر

على المفمن كحرمة ى ا اليـو لحمو عليو حراـ أف ي كلو كيغ ابو بالغيبل كًعرضو عليو حراـ أف يخرقو ككجهػو 
 . ّ()عليو حراـ أف يٍلطمول كحراـ عليو أف يدفعو دفعة تعن و(

بالٌ ػػدقة فقػػاؿ: ) ت ػػٌدقوا فػػإني ال أدرم  ** ك عػػن الحػػارث بػػن عمػػرك رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ: أمػػر النبػػي  
لعلكم ال تركني بعد يومي ى ا . ككقٌػ  يلملػم ألىػل الػيمن  أف يهلٌػوا منهػا كذات ًعػرؽ ألىػل العػراؽ أك قػاؿ 

 . ْ()ألىل المشرؽ(

                            
(ل كالنسائي في سننو ػ المج بى ػ ْٖٓ/ّ(ل قاؿ المحقق شعيب االرنفكط: إسناده حسن. )َُُٓٔركاه أحمد في مسنده كاللفظ لو ح ) (ُ)

  (.ُِٔ/ّ(ل )َّّٓ(ل كالطبراني في معجمو الكبير ح ) ُٖٔ/ٕ(ل )ِِْٔؾ: الفرع كالع يرةح )

(.كقاؿ ٖٔٓ/ّيثمي : ركاه أحمد كرجالو رجاؿ ال حيح. مجم  اللكائد )(ل كقاؿ الهُُْ/ٓ(ل)ِّّٔٓركاه أحمد في مسنده ح ) (ِ)
  شعيب األرنوكط: إسناده صحيح .

( ؾ ّّْٗ(. قاؿ الهيثمي عقب الحديث: )  ركل ابن ماجة ػ في سننو ح)ِٗٗ/ّ(ل )ِّْٔركاه الطبراني في المعجم الكبير ح ) (ّ)
لناس على أموالهم كأنفسهم كالمهاجر من ىجر الخطايا كال نوب( فقطل ركاه البلار الف ن باب حرمة دـ المفمن ػ منو: )المفمن من أمنو ا

  (ٖٗٓ/ّالبلار ثقات( مجم  اللكائد ) ؿكالطبراني في الكبير باخ  ار كرجا

كاه ( . قاؿ الهيثمي : )كقد ركاه أبو داكد باخ  ار كر ُّّٓ( كاألكسط ح)ُِٔ/ّ( )ُّّٓركاه الطبراني في المعجم الكبير ح) (ْ)
  (.َٗٓ/ّالطبراني في األكسط كالكبير باخ  ار كرجالو ثقات ( مجم  اللكائد )
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النػػاس فػػي حجػػة الػػوداع  ** كعػػن عبػػد اهلل بػػن عمػػرك بػػن العػػاص رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ خطػػب رسػػوؿ اهلل   
ى عليػػو ثػػم قػػاؿ: )يػػا أيهػػا النػػاس خػػ كا مناسػػككم فػػإني ال أدرم لعلٌػػي غيػػر حػػاجو بعػػد عػػامي فحمػػد اهلل كأثنػػ

 .ُ()ى ا(
يـو حجة الوداع كىو على ناق و الجػدعاء يقػوؿ   **  كعن أبي أمامة رضي اهلل عنو أنو سم  رسوؿ اهلل    

لػػى يػػـو القيامػػةل أمػػا بعػػد فػػإف : ) أىال إٌف كػػل نبػػيو قػػد مضػػ  دعوتػػو إال دعػػوتيل فػػإني قػػد ادخرتهػػا عنػػد ربػػي إ
 .ِ()األنبياء مكاثركف فة تخلكني فإني جالس لكم على الحوض  (

 
 لمطلب الثانيا

 ت مةت في خطبة الوداع
في خطبة كداعو قواعد الدينل ك األصػوؿ العامػة للشػريعة االسػةميةل كال ػي البػٌد منهػا  لخص النبي        

 ق المنهج ال م  كضعو اهلل سبحانو كتعالى للبشرية كافة.القامة الحياة السليمة المس قيمة كف
الفرصة ب ف ييلقي أسماع النػاس ىػ ه الكلمػات المباركػة الجامعػة ل كقػد اقبلػوا مػن   كقد اس غٌل النبي        

ناق ػػو علػػى البيػػداء  ـــ كػػل حػػٍدب كصػػوبل ح ػػى  يقػػوؿ جػػابر رضػػي اهلل عنػػو فػػيهم: )ح ػػى إذا اسػػ وٍت بػػو 
ب رم بين يديو من راكبو كماشو كعن يمينو مثل ذلك كعن يسػاره مثػل ذلػك كمػن خلفػو مثػل نيرتي إلى مٌد 

 .  ّ()بين أ هرنا كعليو ينلؿ القرآف( ذلك كرسوؿ اهلل 
كجػدير بنػا أف ن  مػل ىػ ه الكلمػات الميضػيئةل لنس ضػيء بهػا فػي  يلػم الجهالػة كالبطالػةل كنسػلك الطريػق     

ل كلًما فيها من قواعد الدين كأصولو كنحن ب مس الحاجػة  رسوؿ اهلل  المس قيم ال م رسمو كحققو سيدنا
 في زمننا إلى إقام ها على كجهها السليم لنعيش في سةـ ككئاـ .

                            
(ل كقاؿ الهيثمي:) ركاه الطبراني في األكسط كالكبير كفيو سليماف بن داكد ال نعاني كلم أجد من ُِّ/ٕ( )َٕٓٔركاه الطبراني ح) (ُ)

  (.ُٗٓ/ّذكره( مجم  اللكائد )

(ل كقاؿ الهيثمي: )ركاه كلو الطبراني في الكبيرل كفيو بقية بن الوليد كىو ثقة كلكنو مدلس ُِْ/ٖ()ِّٕٔ)ركاه الطبراني في الكبير ح (ِ)
  (.ْٗٓ/ّكبقية رجالو ثقات( مجم  اللكائد )

  (.ْٖٖ/ِ(ل)ُُِٖحجة النبي صلى اهلل عليو كسلم ح) ركاه مسلم ؾ: الحج ل باب: (ّ)
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لكقولػو: )ال ترجعػوا  ُ():)كقد ترك ي فػيكم مػا لػن تضػلوا بعػده إف اع  ػم م بػو ك ػاب اهلل ( ػ فقوؿ النبي ُ
ربكػػم ل كصػػلصوا خمسػػكمل كصػػوموا شػػهركمل كأدكا زكػػاة أمػػوالكم كأطيعػػوا ذا بعػػدم كفػػاران(ل كقولػػو: )اتقػػوا اهلل 

: )إف دمػػاءكم كأمػػوالكم كأعراضػػكم علػػيكم  أمػػركم( فيػػو األمػػر بحفػػظ األصػػل األكؿ كىػػو الػػدينل كقولػػو 
حػػراـ(ل فيػػو األمػػر بحفػػظ األصػػل الثػػاني الػػنفس كاألصػػل الرابػػ  النسػػل إذ العػػرض ينػػدرج ضػػمنول كاألصػػل 

: )فليبلغ الشاىد الغائػبل فػرب مبلٌػغ أكعػى مػن سػام ( فيػو األمػر بحفػظ األصػل  ؿل كقولو الخامس الما
: )أىال كػلص شػيء مػن أمػر الجاىليػة تحػ  قػدمي موضػوع( يشػمل األمػر بحفػظ  الثالث كىو العقلل كقولػو 

عػن شػرب  الكليات الخمس كلِّهػال ففيػو نهػي عػن الشػرؾ مػن عبػادة غيػر اهلل تعػالى لحفػظ الػدينل كفيػو نهػي
الخمور كغيرىا من أمور اللهو لحفػظ العقػل لكفيػو نهػي عػن ق ػل الػنفس بغيػر حػق كالثػ ر ككأد البنػات لحفػظ 
النفسل كفيو نهي عن الفواحش كلها كاللنا كاللواط كالق ؼ لحفظ النسلل كفيػو نهػي عػن أخػ  أمػواؿ النػاس 

 كى ه كلها من أمور الجاىلية . لمان كالسرقةل كاالس يةء على المم لكات بغير حق لحفظ الماؿل 
كقػد أمػر اهلل تعػالى بالحفػاظ علػى الكليػات  الخمػسل فشػرع الجهػاد كحػدص الػػردة ػ كالعيػاذ بػاهلل تعػالى ػ      

لحفػػػػظ الػػػػدين ل كشػػػػرع حػػػػٌد الق ػػػػاص كالجػػػػركحل كتحػػػػريم تنػػػػاكؿ الخبائػػػػث لحفػػػػظ الػػػػنفسل كشػػػػرع حػػػػٌد 
حػٌد اللنػا كاللػواط كالقػػ ؼ لحفػظ النسػلل كشػػرع  المسػكراتل كتحػريم اللهػو المحػػٌرـ لحفػظ العقػلل كشػػرع
 حٌد السرقةل كالغ بل كضماف الم لفات لحفظ الماؿ .

قاؿ حجة االسػةـ الغلالػي : ) كىػ ه األصػوؿ الخمسػة حفيهػا كاقػ  فػي رتبػة الضػركراتل فهػي أقػول        
ع الػٌداعي إلػى بدع ػو ل فػإٌف المراتب في الم الح كمثالو : قضػاء الشػرع بق ػل الكػافر الميًضػل كعقوبػة الميب ػد 

ى ا ييفوِّت على  الخلق دينهمل كقضاؤه بإيجػاب الق ػاص أدىبيػو حفػظ النفػوسل كإيجػاب حػدِّ الشػرب إذ بػو 
حفػػظ العقػػوؿ ال ػػي ىػػي ًمػػةىؾ ال كليػػف كإيجػػاب حػػدِّ اللنػػا إذ بػػو حفػػظ الٌنسػػل كاألنسػػابل كإيجػػاب زجػػر 

ػػٌراؽ إذ بػػو يح ػػل حفػػظ األمػػواؿ ال  ػػي ىػػي معػػاش الخلػػق كىػػم ميضػػطرصكف إليهػػا... كلػػ لك لػػم الغيٌ ػػاب كالسص
 .  ِ()تخ لف الشرائ  في تحريم الكفر كالق ل كاللنا كالسرقة كشرب الخمر (

ككػػل أصػػل ككليٌػػة ينػػدرج فيهػػا فػػركع كثيػػرة اىػػػ م العلمػػاء ببيانهػػا كشػػرحها فػػي ك ػػب الفقػػو االسػػةميل فبػػػاب 
ىمػػال كبػػاب الجنايػػػات يفٌ ػػل حفػػػظ الػػنفسل كبػػػاب العبػػادات ييف ِّػػل حفػػػظ الػػدين مػػػن صػػةة كصػػػياـ كغير 

                            
  ة بين قوسين م   جعل الخط كاضحانل كأك في ب خريج الخطبة .جعل  مما اس دؿ بو مما كرد في نص الخطب (ُ)

  (.ُٕٓالمس  فى ) (ِ)
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األطعمػة كاألشػربة يفٌ ػل حفػظ العقػػلل كبػاب النكػاح يفٌ ػل حفػظ النسػػلل كبػاب المعػامةت يفٌ ػل حفػػظ 
 الماؿ .
ـى  كلقد أشار القػرآف الكػريم إلػى ىػ ه الكليػات الخمػس بقولػو سػبحانو كتعػالى:        قيػٍل تػىعىػالىٍوا أىتٍػلي مىػا حىػرَّ
ػػٍيئنا كىبًاٍلوىالًػدىٍيًن ًإٍحسىػاننا كىال تػىٍق ػيليػوا أىٍكالدىكيػٍم ًمػػٍن ًإٍمػةؽو نىٍحػني نػىػرٍ  رىبصكيػمٍ  زيقيكيٍم كىإًيَّػػاىيٍم كىال عىلىػٍيكيٍم أىالَّ تيٍشػرًكيوا بًػًو شى

ـى اللَّػ وي ًإالَّ بًػاٍلحىقِّ ذىًلكيػٍم كىصَّػاكيٍم بًػًو لىعىلَّكيػٍم تػىٍقرىبيوا اٍلفىوىاًحشى مىػا  ىهىػرى ًمنػٍهىػا كىمىػا بىطىػنى كىال تػىٍق ػيليػوا الػنػٍَّفسى الَّ ًػي حىػرَّ
كىاٍلًميػػلىافى بًاٍلًقٍسػػًط ال  تػىٍعًقليػػوفى *  كىال تػىٍقرىبيػػوا مىػػاؿى الٍيى ًػػيًم ًإالَّ بًػػالًَّ ي ًىػػيى أىٍحسىػػني حى َّػػى يػىبػٍليػػغى أىشيػػدَّهي كىأىٍكفيػػوا اٍلكىٍيػػلى 

قػيٍل يٍم فىاٍعًدليوا كىلىٍو كىافى ذىا قػيٍربىى كىبًعىٍهًد اللًَّو أىٍكفيوا ذىًلكيٍم كىصَّاكيٍم بًػًو لىعىلَّكيػٍم تىػ ىكَّريكفى  نيكىلِّفي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا كىًإذىا
ػػػبًيًلًو ذىًلكيػػٍم كى  ػػػبيلى فػى ػىفىػػرَّؽى ًبكيػػػٍم عىػػٍن سى ٍم بًػػًو لىعىلَّكيػػػٍم صَّػػػاكي *  كىأىفَّ ىىػػ ىا ًصػػػرىاًطي ميٍسػػ ىًقيمنا فىػػػاتًَّبعيوهي كىال تػى ًَّبعيػػوا السص

 .ُ()تػى ػَّقيوفى 
 كقد انقسم  األحكاـ ال ي تضمن ها اآليات الثةث السابقة إلى ثةثة أقساـ:         

 )األكؿ( أحكاـ بها إصةح الحالة االج ماعية بين الناسل كىو ما اف  ح بقولو تعالى:)أال تشركوا بو شيئان(.
 هم م  بعضل كىو المف  ح بقولو تعالى:)كال تقربوا ماؿ الي يم(.)الثاني( ما بو حفظ نياـ تعامل الناس بعض

)الثالػػث( أصػػل كلػػي جػػام  لجميػػ  الهػػدل كىػػو إتبػػاع طريػػق االسػػةـل كال حػػرز مػػن الخػػركج عنػػو إلػػى سػػبل 
الضػػةؿ ل كىػػو المف ػػ ح بقولػػو تعػػالى:)كأف ىػػ ا صػػراطي مسػػ قيمان فػػاتبعوه(ل كقػػد ذيٌػػل كػػل قسػػم مػػن ىػػ ه 

 .ِ()و بقولو تعالى:)ذالكم كصاكم بو(األقساـ بالوصاية ب
كقد كرد عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو قاؿ: )في األنعاـ آيات ميحكمات ىيٌن أـ الك اب ثم قرأ          

. كركل عبادة بن ال ام  رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ّ())قل تعالوا أتل ما حـر ربكم عليكم...اآليات ((
ىػػفالءل ثػػم قػػرأ : )قػػل تعػػالوا أتػػل مػػا حػػـر ربكػػم عليكم...اآليػػات(ح ى خػػ م مػػن  : )مػػن يبػػايعني علػػى اهلل 

اآليات الثةث فقاؿ : )فمىن كٌفى ف جره على اهلل كمػن انػ قص شػيئان ف دركػو اهلل بهػا فػي الػدنيا كانػ  عقوب ػول 
 ْ()كمن أٌخر إلى اآلخرة كاف أمره إلى اهلل إف شاء ع بو كإف شاء غفر لو(.

                            
(ُ) ( :  (.ُّٓػُِٓػُُٓاألنعـا

 (.ُْٕٓ/ُانير : ال حرير كال نوير البن عاشور ) (ِ)

ه ل كأقره ال ىبي (ل كقاؿ: صحيح االسناد كلم يخرجاِّّٖركاه الحاكم في المس درؾ ؾ: ال فسيرل باب: تفسير سورة األنعـا ح) (ّ)
(ِ/ّْٕ.)  

(ل كقاؿ: ى ا حديث صحيح االسناد كلم يخرجاهل كأقره ال ىبي َِّْركاه الحاكم في المس درؾ ؾ: ال فسيرل باب : سورة األنعـا ح) (ْ)
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ـ ى ه الكليات كحافظ عليها فقد ىيدم إلى صراط مسػ قيمل كمػن لػم يقػم بهػا فقػد سػلك سيػبل فمىٍن أقا     
فخػط بيػده  الشيطاف الرجيمل ركل جابر بن عند اهلل األن ارم رضي اهلل عنو قاؿ: كينَّػا جلوسػان عنػد النبػي 
خطػين عػن شػمالو في األرض خطان ػ ىك ا أمامو ػ فقاؿ : ىػ ا سػبيل اهلل عػل كجػلل كخػط خطػين عػن يمينػو ك 

 كقاؿ: ى ه سبل الشيطافل ثم كض  يده في الخط األكسط ثم تة ى ه اآلية :
 . ُ())كأف ى ا صراطي مس قيمان فاتبعوه كال ت بعوا السبل...اآلية( 

فانير رحمك اهلل تعالى إلى كاق  األمة كما أصابها من خللل كما ذالػك إال لعػدـ القيػاـ بهػ ه الكليػات        
 كجهها المطلوب . الخمس على

إذف ال سعادة لممم كالشعوب مهما كان  كمهمػا بلغػ  مػن ريقػي كتمػدف كحضػارة إال بالمحافيػة علػى ىػ ه 
 الكلياتل ف عيم بو من دين يحقق الم الح كلها كيبطل المفاسد كلها .

موضػوع كلػو( ل ) كربا الجاىلية موضوعل كأكؿ ربان أضػ  ربانػال ربػا عبػاس بػن عبػد المطلػبل فإنػو : ػ قولو ِ
ما ىو كاق  في ى ه األزمػاف مػن مخالفػة الػدين كإعػادة مػا كػاف عليػو الجػاىلوفل  ي رجم نبينا سيدنا محمد 

ف صبح لكل  دكلة بل لكل مدينة بنكان ربويان ييغيٌػر نيػاـ ال عامػل الشػرعي السػليمل كييغيٌػر نػواميس ىػ ا الكػوفل 
عػن قضػايا الربػا سػاك وف كللمنػافقين كاليهػود مجػاملوفل كلمسف الشديد تجد بعض دعاة العلم المداىنوف! 

كجعلػوا جيػػٌل اى مػػامهم فػػي األمػػور الخةفيػة الفرعيػػة كشػػددكا فيهػػال كالمجػػاؿ فيهػا م سػػ ل بػػل تركػػوا األصػػوؿ 
 الكلية المجم  عليها فاهلل تعالى حسيبهم.

لكػػن سػيكوف لػػو طاعػة فػػي بعػض مػػا )أنال إٌف الشػػيطاف قػد أيػػسى أف يػيٍعبىػدى فػػي بلػدكم ىػػ ا أبػدانل ك  :ػػ قولػو ّ
 تح قركف من أعمالكم فيرضى بها(. 

ب ف الم لين من أم و لن يشركوا أبدانل فمىٍن بعد ىػ ا القػرار )كفػي حجػة الػوداع( يرمػي األمػة  يقٌرر الرسوؿ 
 الموحدة بالشرؾ األكبر كيعاند ال م ال ينطق عن الهول!!!.

ال بياف الكػرة بػ رجلهمل ىػ ا ىػو الشػرؾ الػ م نػصَّ عليػو القػرآف إنها األىواء ال ي تلعب بالعقوؿ كما يلعب 
 فيقوا عباد اهلل . ف ل ِ()  أىرىأىٍي ى مىًن اتَّخى ى إًلىهىوي ىىوىاهي أىفى ىٍن ى تىكيوفي عىلىٍيًو كىكًيةن  صراحة بقولو تعالى: 

                                                                                     
(ِ/ّْٖ                                                                   . ) 

(ل كركاه الحاكم في ّٕٗ/ّ(ل كقاؿ شعيب األرنفكط :إنو حسن لغيره )ُُِّٓجابر بن عبد اهلل ح) ركاه أحمد في المسند في مسند (ُ)
ـ ح)  (كقاؿ :ى ا حديث صحيح االسناد كلم يخرجاه.ُِّْالمس درؾ ؾ: ال فسير لباب :تفسير سورة األنعا

 .ّْسورة الفرقاف :  (ِ)
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 لى منها : كقد كردت أحاديث كثيرة في نفي الشرؾ كعدـ كقوعو مٌمن يوحد اهلل تعا      
قاؿ: )إني فرطه لكمل كأنػا شػهيد علػيكمل كإنػي كاهلل ألنيػر إلػى  عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنو أف النبي 

حوضي اآلفل كإني أعطي  مفاتيح خػلائن األرض أك مفػاتيح األرض كإنػي كاهلل مػا أخػاؼ علػيكم أف تشػركوا 
يقػوؿ:  عنػو قػاؿ: سػمع  رسػوؿ اهلل  ل كعػن جػابر رضػي اهللُ()بعػدم كلكػن أخػاؼ علػيكم أف تنافسػوىا(

ل كعػن عبػادة بػن  ِ())إٌف الشيطاف قد أىيسى أف يعبيدىه ي الم لوف في جليرة العربل كلكن في ال حػريش بيػنهم(
نسي قاؿ : دخل  على شداد بن أكس رضي اهلل عنو في م ةه كىو يبكي فقلػ : )يػا أبػا عبػد الػرحمن مػا 

 . فقل ي كما ىو أ قاؿ: بينما أنا عند رسػوؿ اهلل  ن رسوؿ اهلل ال م أبكاؾ أ( قاؿ : )حديث سمع و م
: )ب بي كأمي يا رسػوؿ اهلل مػا الػ م أرل بوجهػك أ قػاؿ: أمػره أتخوفػو علػى  إٍذ رأي  بوجهو أمران ساءني فقل ي
: يػا رسػوؿ اهلل أتشػرؾ أم ػك مػن  أم ي من بعدمل قلػ ي : كمػا ىػو أ قػاؿ: "الشػرؾ كشػهوة خفيػة" قػاؿ: قلػ ي

ؾ أ قاؿ: يا شداد أما إنهم ال يعبدكف شمسان كال قمران كال كثنان كال حجرانل كلكن يراءكف النػاس ب عمػالهمل بعد
: فمػا الشػهوة الخفيػة أ قػاؿ: ي ػبح أحػدكم صػائمان  : يػا رسػوؿ اهلل الريػاء شػرؾ ىػو أ قػاؿ: "نعػم" قلػ ي قل ي

 . ّ()ف عرض لو شهوة من شهوات الدنيا فيفطر(

                            
  (.ِِٔٗ( ل كمسلم برقم)َٗٓٔركاه البخارم كاللفظ لو برقم ) (ُ)

  (.ُِِٖركاه مسلم برقم ) (ِ)

( كقاؿ: ى ا حديث صحيح االسناد كلم يخرجاه. ك في سنده عبد َْٕٗ(ل كالحاكم في المس درؾ ح )ُْٖٗٔركاه أحمد برقم ) (ّ)
ة رٌكاد بن ( من ركايَِْٓ( كلكن يقويو ما كرد عند ابن ماجو كبنفس المعنى برقم )َٖ/ْالواحد بن زيد كىو ضعيف انير: لساف الميلاف)

كليس فيو عبد الواحد بن زيد الم كورل قاؿ البوصيرم في  الجراح عن عامر بن عبد اهلل عن الحسن بن ذكواف عن عبادة بن نسي عن شدادل
كعامر (ل َُْٔ/ِزكائده على ابن ماجو: )في إسناده عامر بن عبد اهلل لم أرى من تكٌلم فيو كباقي رجاؿ االسناد ثقات( انير: سنن ابن ماجو )

(ل كمثلو في ته يب ُٗ/ْبن عبداهلل عن الحسن بن ذكواف ما ركل عنو سول رٌكاد بن الجراح ( الميلاف ) بن عبد اهلل قاؿ عنو ال ىبي:)عامر
ثقة  و( فعامر معركؼ كلم ي كر بخير كال بشر فيقبل حديثو كما ىو مقرر عند أىل الحديثل كأما عبادة بن نسي فهَّٕ/ٗالكماؿ للملم )

(ل كركل الحديث أيضان أحمد َُّٔعن ال حابة رضي اهلل عنهم كىو في المرتبة الثالثة كما ذكره الحافظ ابن حجر في ال قريب برقم ) ركل
( عن عبادة بن ال ام  من حديث شهر بن حوشب مطوالنل كشهر كثقوي جماعة من أىل الحديث  ُِٓ/ْ(ل )َُُٖٕفي مسنده ح)

(ل كف ح البارم ُِٓكابن حجر كغيرىما فحديثو حسنه . انير: صيانة صحيح مسلم البن ال ةح ) ك حمد كيحيى بن معين كابن ال ةح
  ( فالحديث حسن لغيره بمجموع ى ه الطرؽ كغيرىا.ٓٔ/ّ)
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ل كاسػ دؿ ب حاديػث كقد فهػم بعضػ        هم أف السػاعة ال تقػـو ح ػى يقػ  الشػرؾ فػي األمػة عمومػان فهػو بػاؽو
قػاؿ: )ال تقػـو السػاعة ح ػى تضػطرب أليػات نسػاء دكسو  منها عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسػوؿ اهلل 

 كذك الخل ة: طاغية دكس ال ي كانوا يعبدكنو في الجاىلية . ُ()على ذم الخىلى ة(
فعػن عائشػة رضػي اهلل عنهػا قالػ : سػمع ي رسػوؿ اهلل  الفهم الخاط  سػيدنا رسػوؿ اهلل  كيجيب عن ى ا

  يقػػوؿ : )ال يػػ ىب الليػػل كالنهػػار ح ػػى تيعبىػػدى الػػةت كالعػػلل( فقلػػ ي : يػػا رسػػوؿ اهلل إف كنػػ ي أل ػػنص حػػين
أٌف  ِ()  رىهي عىلىى الدِّيًن كيلًِّو كىلىػٍو كىػرًهى اٍلميٍشػرًكيوفى ىيوى الًَّ م أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاٍلهيدىل كىًديًن اٍلحىقِّ لًييٍيهً  أنلؿ اهلل: 

ـهل قػػاؿ  : )إنػػو سػػيكوف مػػن ذلػػك مػػا شػػاء اهللل ثػػم يبعػػث اهلل ريحػػان طيبػػةل ف ػػوٌفي كػػل مػػن فػػي قلبػػو  ذلػػك تػػا
 . ّ()مثقاؿ حبة من خردؿ من إيمافل فيبقى من ال خير فيول فيرجعوف إلى دين آبائهم(

ل كلكنػو أخبػر ب نػو قبػل قيػاـ السػاعة يعػود  شرؾ مرتف  عن األمػة الموحػدة بشػهادة الرسػوؿ ف بين أف ال    
أك  بحيث ال يبقى على كجو األرض مفمنل ف ين الشرؾ في األمة الموحدة اآلف أ كمن تي ىدؽ رسوؿ اهلل 

 غيره !!أ.
حراـ أك مكركهل كلكػن ال كقد تحدث ميبالغات في بعض األمور من بعض الناس مما تفدم إلى ارتكاب      

تيخرج أصحابها من الدينل كى ا يعالج باألسلوب األمثل عن طريػق االرشػاد كال نبيػو ال ال شػريك كال ضػليلل 
ل فما ىو إال الهول كإلى اهلل المش كى.   كلكن ش اف بين م عسفو كمن فو

م فػػركجهن بكلمػػة اهلل تعػػالىل )فػػاتقوا اهلل فػػي النسػػاءل فػػإنكم أخػػ تموىن ب مػػاف اهللل كاسػػ حلل  :ػػػ قولػػو ْ
كلكم عليهٌن أف ال يوطئن فرشكم أحدان تكرىونول فإف فعلن ذلك فاضربوىٌن ضربان غيػر مبػرحل كلهػن علػيكم 

بالنسػاء خيػران كالرفػق بهػٌن كإعطػائهن   رزقهٌن ككسوتهٌن بالمعركؼ(ل  يوصينا الرحمة المهداة سيدنا محمػد
 حقوقهن كاملة دكف حيف كال شطط .

كلقػػد رفػػ  االسػػةـ مػػن شػػ ف المػػرأة بعػػد أف امػػ يهنى كىيٌمػػشى حقهػػا فػػي المج معػػات الجاىليػػة كالمعاصػػرة      
الكافرة كما ال يخفى علػى كػل عاقػل من ػفل كىػ ا أحػد زعمػاء الديانػة المسػيحية يقػوؿ فػي شػ ف المػرأة مػا 

                            
 (.َِٔٗ( كمسلم برقم)ُُٕٔركاه البخارم برقم) (ُ)

 .ٗ. كسورة ال ف ّّسورة ال وبة  (ِ)

 لكفى . ثو لم يرد في الموضوع إال ى ا الحدي( ك اب الف نل كلَِٕٗركاه مسلم برقم ) (ّ)
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البيػ ل كمحبوبػة ف ٌاكػةل ن و: )ىي شره ال بد منول ككسوسة جبلٌيةل كآفػة مرغػوب فيهػال كخطػر علػى األسػرة ك 
 . ُ()كرزء مطلي ممٌوه(

بػػل أصػػبح  المػػرأة فػػي المنيػػور الكػػافر كالسػػلعة ال ػػي تن قػػل مػػن رجػػل إلػػى رجػػل آخػػر لةسػػ م اع بهػػال      
 كتيكٌلف بالعمل ل لبية حاجاتها كجلب رزقها.!! 

الحيػػاة الهنيئػػة المسػػ قٌرة بينمػػا االسػػةـ شػػٌرفها أتػػٌم ال شػػريف عػػن طريػػق الػػلكاج الشػػرعي الػػ م يكفػػل لهػػا     
)ففي أمريكا كألمانيا كغيرىما تكٌون  جمعيات نسائية لمحاربة كل أنواع الم اجرة بالمرأةل ألنها تعدت مرحلة 
المساكاة بالرجلل ف ارت بضاعة بالنسبة لو بطريقة أخرلل كقد رفع  جمعية نسائية فػي ألمانيػا دعػول أمػاـ 

مانيػا ىػي )شػٍ رف( لمنػ  المجلػة مػن نشػر صػور النسػاء العاريػاتل ألف القضاء ضد أكبر مجلة أسبوعية فػي أل
 .ِ()ى ا إىانة للمرأة كجريمة في حق ال كؽ العاـ(

كما نسم  مػن دعػوات نػلع الحجػاب ىنػا كىنػاؾ مػا ىػي إال حػرب علػى االسػةـ كأىلػول كحػرب علػى العفػة 
دز كغيره مػن األمػراض إال مػن ن ػائج ىػ ه ر الفسادل كما االيعوات إلى االنحةؿ كالوقوع في بف كالطهارةل كد

 الدعوات السافلة.
كثػػمَّ قضػػية أخػػرل: كىػػي مسػػ لة ضػػرب اللكجػػة العاصػػية كال ػػي أكثػػر مػػن ذكرىػػا أعػػداء االسػػةـ بق ػػد        

 الطعن في االسةـ كإثارة الشبهة فيو ال غيرل كالجواب عنها بما ي تي:
بػػان علػػى الػػلكج كإنمػا أذف فيػػو كواحػػد مػػن األسػػاليب لػم يجعػػل االسػػةـ ضػػرب اللكجػػة العاصػية أمػػران كاج .ُ

 ل قويم كعةج األسرة كإصةحها. 
 أٌكدت الدراسات النفسية أف ى ه الوسيلة قد تكوف من أنسب الوسائل ل قويم اعوجاجها. .ِ
 العقوبة مشركعة عند سائر األمم في حق المرأة أك الرجل. .ّ
ليب فة يس خدـ الضرب إال بعد ال  كد من عػدـ ال درج في األسا -ال يجوز الضرب إال بقيود منها:  .ْ

بحيػػث ال يكسػػر عيمػػان كال  –غيػػر شػػديد  -أف يكػػوف ضػػربان غيػػر مبػػرح  -ِ-جػػدكل األسػػاليب ال ػػي قبلػػو 
كأف يغلب علػى  نػو أف يفيػدىا الضػرب  -ْ-كأف ال يكوف الضرب على الوجو كالمهالك  -ّ-يسيل دمان 

 كإال فة يجوز. 

                            
 (.ِٗلٕٗلباس ال قول للكبيسي) (ُ)

 الم در السابق . (ِ)
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خارج بي ها مما ييػ كر دائمػان فلن عػرض لهػا قلػيةن كنقػوؿ قبػل النقػوؿ :  لقػد خلػق اهلل  كقضية عمل المرأة      
سػػبحانو كتعػػالى المػػرأة علػػى طبيعػػة معينػػة لػػيس كالرجػػل )كىػػ ه مسػػ لة ميسػػٌلمه بهػػا(ل فلهػػا خ ػػائص كك ػػائف 

ل فهػل يقػـو بهػ ه ت ناسب م  جبل ها كطبيع هال فهي بين الحمل كالوالدة كالنفاس كالرضاع كالحضػانة كال ربيػة
 المهاـ الرجل !! يجب علينا أف نعطي كل ذم حق حقو كإال لقلبنا موازين الحياة رأسان على عقب .

ٍعػنى كىقػىٍرفى ًفي بػيييوتًكينَّ كىال تػىبػىرٍَّجنى تػىبػىرصجى اٍلجىاًىلًيَّػًة األيكلىػى كىأىًقٍمػنى ال َّػةةى كىآتًػينى اللَّكىػاةى كىأىطً  كاقرأ قولو تعالى : 
 . ِ() شرفها الشيطاف(: )المرأة عورةل فإذا خرج  اسٍ  ل كقوؿ الرسوؿ ُ()  اللَّوى كىرىسيولىوي 

عليػو ّ()كاقرأ ما حكاه اهلل تعالى عن سيدنا موسػى عليػو كعلػى نبينػا ال ػةة كالسػةـ كبن ػي سػيدنا شػعيب     
أيمَّةن ًمػنى النَّػاًس يىٍسػقيوفى كىكىجىػدى ًمػٍن ديكنًًهػمي اٍمػرىأتػىٍيًن تىػ يكدىاًف  كىلىمَّا كىرىدى مىاءى مىٍديىنى كىجىدى عىلىٍيوً  ال ةة كالسةـ : 

ى إًلىػى اليِّػلِّ فػىقىػاؿى قىاؿى مىا خىطٍبيكيمىا قىالى ىا ال نىٍسًقي حى َّػى ييٍ ػًدرى الرِّعىػاءي كىأىبيونىػا شىػٍيخه كىبًيػره * فىسىػقىى لىهيمىػا ثيػمَّ تػىػوىلَّ 
 .ْ() ٍل ى إًلىيَّ ًمٍن خىٍيرو فىًقيره ....اآلياترىبِّ إًنِّي لًمىا أىنلى 

ف معٍن أخي إلى قوؿ موسػى )مػا خطبكمػا( سػفاؿ اسػ فهامي عػن ق ػ هما كشػ نهما إذ حضػرا المػاء كلػم      
يق حما عليو لسقي غنمهما ل كرٌدت المرأتاف )ال نسقي ح ى ييٍ ًدرى الرِّعاءي كأبونا شيخ كبير( علل ػا خركجهمػا 

شيخ كبير ال يقدر على السقيل كلم تخ لطا بالرجاؿل ألف األصل عػدـ خػركج النسػاء إال لحاجػةل ب ف أباىما 
كقولو تعالى: )فسقى لهما( كى ه مهمة المج م  المساعدة للنساء خ وصػانل كإلػى آخػر مػا فػي اآليػات مػن 

 رة كالعية .الدركس كالعبرل كلم يعرض القرآف ى ه الق ة كغيرىا لل سلية أك ق ل الوق  كإنما للعب
 كإذا كاف كال بد أف تخرج المرأة من بي ها للعمل فل خرج في حال ين :      

 أكلهما: في حالة عدـ كجود من ينفق عليهال كى ا للضركرة كالضركرة تقدر بقدرىا. 

                            
 .ّّسورة األحلاب : (ُ)
( كقاؿ: ى ا حديث حسن صحيح غريبل كزاد ابن خليمة كغيره )كأقرب ما تكوف من ربها إذا ىي ُُّٕركاه ال رم م في جامعو برقم ) (ِ)

 في قعر بي ها(.

ا ىو المشهور عند كثير من العلماء كقالو الحسن الب رم كغيرهل كذكر ابن كثير قوؿ من قاؿ أف شعيبان عاش قبل موسى بف رة طويلةل ثم ى  (ّ)
ثم من المقوم  لكونو ليس بشعيب أنو لو كاف إياه  قاؿ :)كما قيل أف شعيبان عاش مدة طويلة إنما ىو كاهلل أعلم اح راز من ى ا االشكاؿل

ف ينٌص على اسمو في القرآف ىهنال كما جاء في بعض األحاديث من ال  ريح ب كره في ق ة موسى لم ي ح إسناده .. (تفسير ألكشك أ
ـ كجود دليل صحيح كإنما اج هادات كاهلل أعلم.ّٖٓ/ّالعييم البن كثير ) فالقرا  (ل كلعل األقرب أنو ليس شعيبانل لعد

 .ِّلِْلِٓسورة الق ص  (ْ)
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ثانيهما : في حالة القياـ ب عماؿ مخ  ة بالنساء من معالجة كتمريض أك تدريس نساء أك أطفاؿ..الخ كى ا 
   ال قول في ملبسها كمشي ها كحديثها كاهلل تعالى من كراء الق د. م
أسود يقودكم بك اب اهلل تعالىل فاسمعوا لو  -حسب ها قال  –: )إف أيمِّرى عليكم عبده ميجدٌعه  ػ قولو ٓ

 كأطيعوا( .
دث مػػا ال إلػػى ال ماسػػك كعػػدـ االخػػ ةؼ مػػن أجػػل االمػػارة كالسػػلطة كإال لحػػ  يرشػػدنا قائػػد األمػػة       

تحيمد عقباه من تش  و كتملؽو كضياعل كإف اس ولى على االمارة من ليس أىةن لها أك من ال تجوز كالي و فػة 
يجوز الخركج عنول ما داـ أنو ييطبٌػق تعػاليم القػرآف الكػريمل  أٌمػا إف رأينػا منػو كفػران بواحػان ػ أم كاضػحان ك ػاىران ػ 

فبايعنػاه فكػاف فيمػا أخػ  علينػا  قاؿ: دعانػا رسػوؿ اهلل   ام  فة سم  لو كال طاعةل فعن عبادة بن ال
أف بايعنا على السم  كالطاعة في مٍنشطنا كمكرىنا كعيسرنا كييسرنا كأثرة علينا كأف ال ننازع األمر أىلػو قػاؿ: ) 

 .ُ()إال أف تركا كفران بواحان عندكم من اهلل فيو برىاف(
وا بعده إف اع  م م بول ك اب اهلل( كقولو أيضان: )يا أيها الناس : )كقد ترك ي فيكم ما لن تضل ػ قولو ٔ

 إني قد ترك  فيكم ما إف أخ تم بو لن تضلصوا ك اب اهلل كع رتي أىل بي ي( .
أم و بك اب ربهال فمن أخ  بو عيً مل كمن عمل بػو غىػًنمل كمػن كقػف  يربط خاتم النبيين سيدنا محمد     

 عند حدكده سىًلم.
 البحر الميحيط كغيره * من الك ب أنهاره تيمدص من البحرأىال إنو 

كلكػػن ىػػل أثمػػر القػػرآف فػػي قلوبنػػا كمػػن ثػػمَّ فػػي حياتنػػا كلهػػا أ أـ نقػػرأه دكف ت مػػلو كتفكػػرو فػػي معانيػػول كدكف 
 تجاكبو م  آياتو ! لعل السبب ىو ذلك .

 رتػي أىػل بي ػي( بيػاف فضػل أىػل كفي حجة الوداع : )إف أخ تم بو لن تضلوا ك ػاب اهلل كع كفي قولو      
يعلم أنو سي تي أقواـ من أم و ال يعرفوف فضػل أىػل بي ػول كحقػوقهم ف ٌكػد علػى ذلػك فػي  بينول كك ف النبي 

أحاديث كثيرة: منها ما ركاه مسلم في صحيحو من حديث زيد ابن أرقم رضي اهلل عنػو قػاؿ: )قػاـ رسػوؿ اهلل 
  ٌانل بين مكة كالمدينػةل فحمػد اهلل كأثنػى عليػول ككعػظ كذٌكػرل ثػم قػاؿ: أٌمػا يومان فينا خطيبانل بماءو ييدعى خيم

بعدل أال أيها الناس : فإنما أنا بشر يوشك أف ي تي رسوؿ ربي ف جيػبل كأنػا تػارؾ فػيكم ثقلػين: أكلهمػا ك ػاب 

                            
 .ُْٗٔ/ّلَُٕٗفي صحيحو ؾ: االمارةل باب: كجوب طاعة األمراء حركاه مسلم  (ُ)
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قاؿ: )كأىل  اهلل فيو الهدل كالنورل فخ كا بك اب اهللل كاس مسكوا بو( فحٌث على ك اب اهلل كرٌغب فيول ثم
 .ُ()بي يل أذكركم اهلل في أىل بي يل أذكركم اهلل في أىل بي يل أذكركم اهلل في أىل بي ي( 

 
 

 المبحث الثاني
 فوئد خطبة الوداع المندرجة ضمن الكليات الخمس

 المطلب األكؿ
 ِ()الفوائد المندرجة ضمن حفظ الكليات الخمس في مرتبة الضركريات

فوائد المس فادة من خطبة الوداع المندرجة ضمن حفظ الكليات الخمس في ي ضمن ى ا المطلب ال     
 مرتبة الضركريات :
 أكالن : حفظ الدين

ػ ينبغي لإلماـ أك الداعي إلى اهلل تعالى كنحوىما أف يبدأ بنفسو كأىلو بالن ح كاألمر بالمعركؼ كالنهي عػن ُ
ل كيس فاد ّ()  ًلمى تػىقيوليوفى مىا ال تػىٍفعىليوفى  ولو تعالى:المنكرل ألنو أقرب إلى القبوؿل كلئة يق  في ال وبيخ لق

 :)كأٌكؿ ربان أض  ربانال ربا عباس..(. ى ا من قولو 
ل فػإنهم ال  ػ كجوب األخ  بالقرآف الكريم كاالع  اـ بو كإتباع الع ػرة الطػاىرة مػن أىػل بيػ  رسػوؿ اهلل ِ

: )  كفيػو حفػظ اهلل تعػالى مػن  اتبعهمػا مػن الضػةؿ لقولػو يفارقوف القراف العيػيم أبػدان ح ػى تقػـو السػاعةل 
 ترك  فيكم ما إف أخ تم بو لن تًضلصوا ك اب اهلل كع رتي أىل بي ي( . 

ػ كجوب طاعة كلي األمر كلو كاف في نهاية الخسة أك اس ولى على االمارة  لمان ػ كىي ال تجوز لو ػل كلكػن ّ
بإقامة القرآف الكريمل  فة يشق عليهم الع ا ما لم نر كفران صػريحان  بشرط: ما داـ الوالة م مسكين باالسةـ

                            
 (.َِْٖركاه مسلم برقم ) (ُ)

الضركريات: ىي ال ي البد منها في قياـ م الح الدين كالدنيال بحيث إذا فقدت لم تجر م الح الدنيا على اس قامةل بل على فساد   (ِ)
 ( .ِّْ/ ِكالرجوع بالخسراف المبينل انير: الموافقات للشاطبي )كتهارج كفوت حياةل كفي األخرل فوت النجاة كالنعيمل 

 .ِ:   ال ف  (ّ)
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: ) إف أيمػػر علػػيكم عبػػد ميجػػدٌع أسػػود يقػػودكم  مػػنهمل فػػة تجػػوز حينئػػ  طػػاع همل كيسػػ فاد ىػػ ا مػػن قولػػو 
 بك اب اهلل تعالى ل فاسمعوا لو كأطيعوا ( .    

تخالف نٌ ان شػرعيان . قػاؿ االمػاـ النػوكم : )فػإف  ػ كجوب السم  كالطاعة للوالةل فإف أحكامهم تنف  ما لمْ
قيل : كيف يفمر بالسم  كالطاعة للعبد م  أف شرط الخليفة كونو قرشيانأ فالجواب من كجهػين أحػدىما: أف 
المراد بعض الوالة الػ ين يػوليهم الخليفػة كنٌوابػو ال أف الخليفػة يكػوف عبػدان ل كالثػاني: أف المػراد لػو قهػر عبػد 

. كىػ ا يسػ فاد ُ()لى بالقهر نف ت أحكامو ككجب  طاع و كلم يجل شق الع ػا عليػو كاهلل أعلػم(مسلم كاس و 
 مما تقدـ .

ػ ليس للحػاكم تغييػر حكػم شػرعي أبػدان كال زيػادة تشػري  مخػالف للشػريعةل كدكره يكمػن فػي تطبيػق أحكػاـ ٓ
: )يقػودكم بك ػاب اهلل  ولػو الشريعة ال غيرل فهو أمػين كمسػئوؿ عػن أمان ػو يػـو الػدينل كيسػ فاد ىػ ا مػن ق

 تعالى..( فهو مل ـل ب طبيق القرآف دكف تغيير أك تبديل.
ػػػ طاعػػة أكليػػاء األمػػور فيػػو م ػػلحة القامػػة الػػدين كذلػػك بان يػػاـ أحػػواؿ المعػػاشل كالفػػوز فػػي المػػ ؿل لحػػٌث ٔ

 على طاع هم لقولو: )...كأطيعوا ذا أمركمل تدخيليوا جنة ربكم( . الرسوؿ 
األمراء كالوالة كت كيرىم فيما كقعوا فيو من منكرات بال ي ىي أحسنل كىػ ا يفهػم مػن قولػو ػ كجوب كعظ ٕ
  يقػػودكم بك ػػاب اهلل تعػػالى فاسػػمعوا لػػو كأطيعػػوا( إذ مػػن حػػاد عػػن ك ػػاب اهلل فإنػػو يين ػػح كييرشػػدل كمػػن( :

 طاعة الوالة ن يح هم.
ت عػػن الػػدينل كذلػػك فػػرض كفايػػة علػػى ػػػ كجػػوب تبليػػغ الػػدين إلػػى الكفػػار كالقيػػاـ بػػالحجج كدفػػ  الشػػبهاٖ

مػن غيػرىم ل  ِ()المسلمين كافةل فإف تركوا ى ا فإنهم آثموف كقػد ي عػين فػي حػق بعػض النػاسل لكػونهم أىػة ن
 :  )فليبلغ الشاىد الغائب فريبَّ ميبٌلغو ..( . كيس فاد ى ا من قولو 

مة مكلَّػػف قػػادرل كىػػو فػػرض  ػػػ كجػػوب األمػػر بػػالمعركؼ ككػػ ا النهػػي عػػن المنكػػر علػػى كػػل مسػػلم أك مسػػلٗ
 : )فليبلغ الشاىد الغائب( . كفايةل كقد ي عين على البعض من األكفاءل كيس فاد ى ا من قولو 

ػ المبالغة في ال ح ير كالنهي الشػديد مػن االرتػداد عػن الػدين االسػةميل كالػردة: قطػ  االسػةـ بقػوؿ أك َُ
ساف به ا الدين العيػيم كينػاؿ ىػ ه النعمػة ال ػي ال تسػاكيها فعل أك اع قادل كذلك بعد أف يكـر اهلل تعالى االن

                            
 (.ُِْ/ٗشرح مسلم للنوكم )  (ُ)

 (.ّّْ/ّانير: ف ح البارم )  (ِ)
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: )فة ترجعوا بعدم كفاران يضرب بعضكم رقاب بعض( كقد  كال تدانيها أٌم نعمةل كى ا يس فاد من  قولو 
اخ لف العلماء في كلمة )يضرب( ىل بالرف  أك غيرهل كال واب عنػد الجمهػور أنػو بػالرف  كمػا قػاؿ القاضػي 

المعنى باع بار الجملة صفة للكفار : أم ال ترجعوا بعدم عن الدين ف  يركا مرتدين مقػاتلين  عياضل كيكوف
يضػرب بعضػػكم بعضػػان بغيػر حػػق علػػى كجػػو ال حقيػقل أك يكػػوف المعنػػى باع بػػار أف يكػوف حػػاالن مػػن ضػػمير ال 

حػقل كركم  ترجعوا: أم ال تكفركا حاؿ ضرب بعضكم رقاب بعض ألمرو يعرض بينكم باس حةؿ الق ل بغيػر
 . ُ()بجـل الباء على أنو بدؿ من ترجعوا كمعناه: ال يضرب  بعضكم رقاب بعض كفعل الكفار

غيرىػػال  ػػ إبطػاؿ الٌنسػػيء الػ م كانػػ  تفعلػو العػػرب فػي الجاىليػػةل فػة يجػػوز ال ةعػب باألشػػهر الحػـر أكُُ
كا حرم و للشهر ال م بعدهل ككاف العرب في الجاىلية إذا اح اجوا إلى الحرب في شهر محـر اس حٌلوه كأخر 

كنادكا ب لك في قبائل العرب كجعلوا حساب الحج تابعان ل لكل كالراجح  أف االس دارة مػن سػنة فػ ح مكػةل 
ع ٌابان رضي اهلل عنو أف يحج بالناس في تلك السنةل كال ديق رضي اهلل عنػو أف يحػج بهػم  كل ا أمر النبي 

بػاطةن لوقوعػو فػي غيػر زمنػول كالشػارع ال يػ ذف فضػةن عػن أف يػ مر  في السنة ال اسعةل كلوال ذلك لكاف الحج
 . كيس فاد  ى ا من قولو : )إف اللماف اس دار كهيئ و...( . ِ()في تعاطي نسك باطل قالو االماـ ابن عةف

 ػ ثبوت لقاء اهلل تعالى يػـو القيامػة دكف تكييػف كال تشػبيول فوجػب االسػ عداد كال ػلكد باألعمػاؿ ال ػالحةُِ
 : )كس لقوف ربكم(. ح ى نحب لقاء اهلل جل ش نو كيحب اهلل تعالى لقائنال كى ا يس فاد من قولو 

ػػػ إف المسػػلم سػػيقف للمحاسػػبة أمػػاـ ربػػو جػػل كعػػة ل كإنهػػا كاهلل لسػػاعة خطيػػرة شػػديدةل فعػػن عػػدمِّ بػػن ُّ
إالٌ سػييكلِّمو  حاتم رضي اهلل عنو عن رسوؿ اهلل  ربصػو لػيس بينػو كبينػو ترجيمػافل أنو قاؿ: )ما مػنكم مػن أحػد و

فينير أيمن منول فة يرل إال ما قٌدـل كينير أش ـ منو فة يرل إالٌ مػا قػٌدـل كينيػر بػين يديػو فػة يػرل إالٌ النػار 
: )كسػ لقوف ريكػم فسيسػ لكم عػن  ل كجػاء فػي الخطبػة بقولػو ّ()تلقاء كجهول فاتػقوا النار كلو بشٌق تمػرة( 

 أعمالكم( .
كاس حالة جميػ  النقػائص عػن الخػالق سػبحانو كتعػالى كات ػافو بكػل كمػاؿل كىػ ا مػا يجػب علػى  ػ ان فاءُْ

المسلم أف يع قده في حق ربو جل ش نو على سبيل االجماؿل كإف رأي ى ن ان في الك اب كالسنة لم يح ملػو 

                            
 (.َِٓ/ُانير دليل الفالحين لطرؽ رياض ال الحين البن عٌةف) (ُ)

  ( .ُّٓ/ُدليل الفالحين) (ِ)

(ل كمسلم كاللفظ لو ؾ: اللكاةل باب الحث على ِّٓٗ/ٓ(ل)ُْٕٔب : من نوقش الحساب ع ب ح)ركاه البخارم ؾ: الرقائق با (ّ)
  (َّٕ/ِ(ل)َُُٔال دقة ح)
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ص الشػرعية األخػرلل عقلك القاصر فرده إلى علم اهلل تعالى م  تنليو  اىره أك أٌكلو  بمػا ي ناسػب مػ  الن ػو 
 كى ا ما لخ و االماـ اللقاني بقولو :

 ُ()ككيلص نصٍّ أىكىىمى ال شبيها                 أىكِّلوي أك فوِّ ٍض كرـي تنلًيها 
 كما أثار شبهة في عقلك فاعلم أف للعقل حد ال ي جاكزه .

رجػػوت الع ػػمة لنفسػػك كاعلػػم أخػػي المسػػلم إذا طػػرأ ببالػػك كجػػاؿ بفكػػرؾ عٌمػػا ي علػػق ب ػػفات خالقػػك ك  
 . ِ()  لىٍيسى كىًمثًٍلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّمي ي البىً يري  فان ب بين عينيك كةـ ربك:

كللقاضي عياض كةـ مفيد في الموضوع نقلو عنو االماـ النوكم كإليك ن و مخ  ػرا: ))كيػا ليػ  شػعرم مػا 
ي الػ ات كمػا أيًمػركا كسػك وا لحيػرة ال م جم  أىل السػنة كالحػق كلهػم علػى كجػوب االمسػاؾ عػن الفكػر فػ

العقػػلل كاتفقػػوا علػػى تحػػريم ال كييػػف كال شػػكيلل كأف ذلػػك مػػن كقػػوفهم كإمسػػاكهم غيػػر شػػاؾ فػػي الوجػػود 
كالموجود كغير قادح في ال وحيد بل ىو حقيق و... م  ال مسك باآلية الجامعة لل نليو الكلػي الػ م ال ي ػحص 

ل كىػ ا يسػ فاد مػن ّ()كمثلػو شػيء( ع ػمة لمػن كفقػو اهلل تعػالى((  في المعقوؿ غيػره كىػو قولػو تعػالى :)لػيس
 : ) إف ربكم ليس ب عور( . قولو 
ػ ال ي حمػل أحػد أكزار غيػره كلػو كػانوا األبنػاء أك اآلبػاءل فمػن أصػلح فلنفسػو ال لغيػره كمػن أسػاء فعليػو ال ُٓ

كيٍم أىنفيسىػكيٍم ال يىضيػرصكيٍم مىػٍن ضىػلَّ ًإذىا اٍى ىػدىيٍػ يٍم إًلىػى اللَّػًو يىا أىيػصهىا الَّػً ينى آمىنيػوا عىلىػيٍ   على غيرهل قاؿ اهلل تعالى: 
ػػا كينػػ يٍم تػىٍعمىليػػوفى  : )أىال ال يجنػػي جػػاف إالٌ علػػى  كيسػػ فاد ىػػ ا مػػن قولػػو ل ْ()  مىػػٍرًجعيكيٍم جىًميعنػػا فػىيػينىبِّػػئيكيٍم بًمى

 نفسول كال يجني  كالده على كلده لكال مولود على كالده( .
ػ تحريم بثص الف نػة بػين النػاسل خ وصػان بػين األىػل كاألقػارب كالػلكجين عػن طريػق ال حػريش بيػنهم بػلرع ُٔ

مػن  البغضاء كاألحقادل ألسباب كاىية مٌما ال تسبب كتفدم إلػى ىػ ا النػلاع كالشػقاؽل كلهػ ا حػ ر النبػي 
ي الحالقػة حالقػة الػدين ال حالقػة ذلك بقولو: )دىبَّ إلػيكم داءي األمػم قػبلكم: الحسػد كالبغضػاءل كالبغضػاء ىػ

الشعرل كال م نفس محمد بيده ]ال تدخلوا الجنة ح ى تفمنوا[ل كال تفمنوا ح ى تحػابصوال أفػة أينبػئكم بشػيءو 

                            
 .َُّانير: تحفة المريد م  شرح جوىرة ال وحيد صػ (ُ)
 .ُُالشورل :  (ِ)
 (.ُّٗ/ْشرح مسلم للنوكم) (ّ)

 .َُٓالمائدة:  (ْ)
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: )  ل كيسػ فاد ىػ ا مػن قولػو ُ()إذا فعل موه تحابب مأ قالوا: بلى يارسوؿ اهللل قاؿ: )أفشػوا السػةـ بيػنكم(
ي ركايػػة)كلكن فػػي ال حػػريش عػػض مػػا تح قػػركف مػػن أعمػػالكم فيرضػػى بهػػا(لكفكلكػػن سػػيكوف لػػو طاعػػة فػػي ب

 .بينهم(
ػػ كجػوب تػرؾ المحرمػات مطلقػان كلػو مػن ال ػغائرل فيجػب تػرؾ المحػـر كلػو كػاف صػغيران فػي نيرنالكلهػػ ا ُٕ

يػرةل قيل: )ال تنير إلى ًصغىًر المع ية كلكن انير إلى ًعيىػًم مىػٍن ع ػي (ل كقػاؿ بعضػهم : مخالفػة الكبيػر كب
كثب  عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قولو ػ مخاطبا لل ابعين ػ: )إنكم ل عملوف أعماالن ىي أدؽص  في أعييػًنكم 

كقػاؿ أبػو عبػد اهلل : الموبقػات : الميهًلكػات.  ِ()قػات(من الميوبً  من الٌشعرل إف كينٌا نعيدصىا على عهد النبي 
ة في بعض ما تح قركف من أعمالكم فيرضى بهػا (ل كقولػو : )كلكن سيكوف لو طاع كيس فاد ى ا من قولو 

 : )فة تسودكا كجهي( .
ػ ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم  يػـو القيامػةل كأحاديثهػا م ػواترةل  كيسػ فاد ىػ ا ُٖ

 : )أىال كإني مس نق  أناسانل كمسي نق ه مني أناس( . من قولو 
ل بسػبب مػا أحػدثوا بعػد  م سػيلحق بمػن ين سػب إلػى أمػة سػيدنا رسػوؿ اهلل ػ ثبوت الخلم كالعار الػ ُٗ

: ) فػػ قوؿ : يػػا رب: أيصػػيحابيأ  نبػػيهم ممػػا يخػػالف كيضػػاد الػػدين االسػػةمي ل كيسػػ فاد ىػػ ا مػػن قولػػو 
 فيقوؿ: إنك ال تدرم ما أحدثوا بعدؾ(. 

كػػػل المػػ مورات كتػػػرؾ كػػػل ػػػ تقػػػول اهلل تبػػارؾ كتعػػػالى ىػػػي األسػػاس فػػػي كػػػل األعمػػاؿ فهػػػي تشػػمل فعػػػل  َِ
ال قػػول علػػى غيرىػػا فػػي قولػػو:)اتقوا اهلل ربكػػم كصػػٌلوا خمسػػكم كصػػوموا  المنهيػػات ل كلهػػ ا قػػٌدـ النبػػي 

 شهركم...( .
)..خمسػكم ..شػهركم..أموالكم ( إشػارة إلػى مػا  ػ إضافة ال ػةة كال ػـو كاللكػاة إلػى األمػة فػي قولػو ُِ

هػػ ه العبػػادات مػػن الرحمػػة كالعفػػو كالغفػػراف كرضػػى الػػرحمنل كأف اهلل يمنحػػو اهلل تعػػالى لعبػػادة المم ثلػػين لػػو ب
 تعالى غني عن عبادتنا بل نحن المح اجوف إليو جٌل ش نو كعيم سلطانو. 

فػي تبليغػو رسػالة ربػول كاهلل  ػ سفاؿ اهلل سبحانو كتعػالى األمػة المحمديػة يػـو القيامػة عػن سػيدنا محمػد ِِ

                            
( بليادة )التدخلوا الجنة(ل كأحمد ْٔٔ/ْ)ح( كقاؿ : ى ا حديث صحيَُِٓ( لح)ٔٓ(ئقل بابركاه ال رم م ؾ: صفة القيامو كالرقا (ُ)

(من حديث اللبير بن العوـا رضي اهلل عنو كاللفظ لو دكف الليادة )ح ى تفمنوا(ل كالبلار في مسنده ُْٔ/ُ(ل)ُُِْفي مسنده ح)
 (من حديث اللبير أيضان.ُِٗ/ٔ(ل)ِِِّح)

 (.ُِّٖ/ٓ(ل)ُِٕٔاب: ما ي قي من محقرات ال نوب ح)ؾ: الرقائق ب مالبخار  (ِ)
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 : )كأن م تيس لوف عنيل فما أن م قائلوفأ..( . قولو  سبحانو أعلم بهمل كيس فاد ى ا من
ػػػ عػػدـ عػػ ر الجاىػػل لجهلػػو فػػي أمػػرو مػػن األمػػور ال ػػي ال يعػػ ر فيهػػا لجةئهػػا أك كونػػو بػػين العلمػػاءل كىػػ ا ِّ

علػيكم مػن شػ نو ..(ل ألنهػم قػد علمػوا بػو فلػم يخفػى  خفػي: )كإنو إف يخرج فيكم فمػا  يس فاد من قولو 
لسيد عبػد اهلل بػن ال ػديق الغمػارم رسػالة مفيػدة أسػماىا )القػوؿ الجػلؿ فيمػا ال يعػ ر فيػو عليهمل كللعةمة ا

. كذكػػر آخػػره ق ػػيدة فػػي ُ()بالجهل(لكعقػػد االمػػاـ السػػيوطي فرعػػان فيمػػا ال يعػػ ر جهلػػو فػػي األشػػباه كالنيػػائر
 .ِ()الموضوع للشيخ بهراـل كقد شرحها العةمة األمير كما قاؿ الغمارم

يػػاء كالرسػػل كاحػػدة م فقػػة فػػي األصػػل كىػػو توحيػػد اهلل تعػػالى كعبادتػػول كتخ لػػف فػػي الفػػركع ػػػ دعػػوة األنبِْ
  . كأمػا فػي األصػل فقػد قػاؿ تعػالى: ّ()  ًلكيلٍّ جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنػا  الجلئية كما قاؿ اهلل تعالى:

م أىٍكحىيػٍنىػا إًلىٍيػكى كىمىػا كىصَّػيػٍنىا بًػًو إًبٍػػرىاًىيمى كىميوسىػى كىًعيسىػى أىٍف أىقًيميػوا شىرىعى لىكيٍم ًمنى الدِّيًن مىا كىصَّى بًػًو نيوحنػا كىالَّػ ً 
: )مػػا بعػػث اهلل مػػن نبػػي إال أنػػ ر أم ػػو ػ أم مػػن  ل يسػػ فاد ىػػ ا مػػن قولػػو ْ()  الػػدِّينى كىال تػى ػىفىرَّقيػػوا فًيػػًو..

 و االلو. ...( كالدجاؿ يٌدعي أنأن ره نوح كالنبيوف من بعده الدجاؿ ػ 
ػ يجب الجم  بين حقيقة االسةـ كااليماف ل فيجب إقامة أركاف االسةـ الياىرة كما يجب إقامػة أركػاف ِٓ

آمىنيػوا كىالًَّ ينى   االيماف الباطنةل فة بد من ت ديق جاـز كعملل فة ي ح عمل بة إيماف قاؿ اهلل تعالى : 
ل فاالسػةـ قػوؿ باللسػاف كعمػل باألركػاف ٓ()  اٍلجىنًَّة ىيٍم فًيهىا خىاًلديكفى  أيٍكلىًئكى أىٍصحىابي  كىعىًمليوا ال َّاًلحىاتً 

) المسلم من سلم المسلموف من لسانو ل كأنبئكم من المػفمن :كت ديق بالجناف ل كيس فاد ى ا من قولو 
 من أمنو المفمنوف على أنفسهم ...( .

من دار الكفر إلى دار االيماف فػراران  االن قاؿ: كىي ػ تنقسم الهجرة إلى قسمين : األكؿ الهجرة الحسية ِٔ
عن المحرمات كلها كمهاجرتها إلى طاعة اهلل تعػالىل كيسػ فاد  االب عادبالدينل كالثانية الهجرة المعنوية : كىي 

 : )المهاجر من ىجر الخطايا كال نوب ( . معنى الهجرة المعنوية من قولو 

                            
 ( .ُٗٗصػ) (ُ)

 ( .ِٔانير: القوؿ الجلؿ ) (ِ)

 . ْٖالمائدة:  (ّ)
 .ُّالشورل:  (ْ)
 . ِٖالبقرة :  (ٓ)
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يقػ  المسػلم فػي حػراـ أك  الشركع فيول ليكوف الحػج صػحيحان ح ػى الػ كجوب تعلصم مناسك الحج قبل  ِٕ
 :) خ كا عني مناسككم (.  ي رؾ كاجبانل كيس فاد ى ا من قولو 

ىو خاتم النبيين كال نبي بعده كال أمة بعد أم ول فمن ادعى النبػوة فهػو كػاذب دٌجػاؿ   ػ سيدنا محمد  ِٖ
ا أىحىػدو ًمػٍن رًجىػاًلكيٍم كىلىًكػٍن رىسيػوؿى اللَّػًو كىخىػاتىمى النَّبًيِّػينى كىكىػافى اللَّػوي ًبكيػلِّ شىػٍيءو مىا كىافى ميحىمَّده أىبى   ل قاؿ تعالى : 

 :) ال نبي بعدم كال أمة بعدكم ( .  ل كيس فاد ى ا من قولو ُ()  عىلًيمنا 
 

 ثانيان : حفظ النفس
أموالكم حراـ علػيكم( كلقولػو صػلى اهلل عليػو :) إف دماءىكم ك  ػ تحريم دـ المسلم المع ـو بالق ل لقولو ُ

كآلػػو كسػػلم : )ال يحػػلص دـ امػػرئ مسػػلم إالٌ بإحػػدل ثػػةث: الثيػػبي اللانػػيل كالػػنفس بػػالنفسل كال ػػارؾ لدينػػو 
 .ِ()الميفارؽ للجماعة(

: )كحرمة يومكم ى ا في شهركم ى ا...(ل كأنها م علقة  ػ شٌدة تحريم الدماء كاألمواؿ كاألعراض لقولو ِ
 بحقوؽ اآلدميين كما تقدـ ل ]كيندرج أيضان ضمن حفظ النسل كالماؿ [

:  ػ تحريم كإبطاؿ كل أفعاؿ الجاىلية من  لم كاس بداد كاع داء كتفاخر كعادات حٌرمهػا االسػةـ لقولػو ّ
 )أىال كل شيء من أمر الجاىلية تح  قدميَّ موضوع ( .

 دماءي الجاىلية موضوعة(.: )ك  ػ ال ق اص في ق ل كق  في الجاىلية لقولو ْ
ػ جواز ال شبيو بما ىو أعلى من المشبو بول كى ا على خةؼ قاعدة ال شبيو من أف المشػبو يكػوف أخفػض ٓ

: )إف دمػػاءكم كأمػػوالكم حػػراـ علػػيكمل كحرمػػة يػػومكم ىػػ ا فػػي  مػػن المشػػبو بػػو غالبػػانل كرىدى ىػػ ا فػػي قولػػو 
حنيفة كاالمػاـ محمػد بػن الحسػن مػثةن ل كفػي الحػديث  بوبلدكم ى ا في شهركم ى ا(ل كما يقولوف: االماـ أ

حرمػة الػدماء كاألمػواؿ كاألعػراض بيػـو عرفػو كشػهر ذم الحجػة كمكػة المكرمػةل ككجػو ال شػبيو  شٌبو النبي 
م  أنها ػ الم كورات ػ في  الحرمة أفضل من المشبو بو كوف المشبو بو أشهرل كتشػبيو مػا لػم يشػ هر كإف كػاف 

:)صٌل على محمد  كما صلي  علػى إبػراىيم(ل  كإف كاف مفضوالن كاق ل كجيًعل منو قولو  أفضل بما اش هر
كأيضان أف تحريم اليـو كالبلد كاف ثاب ان في نفوسهم مقرران عندىم بخةؼ األنفس كاألمواؿل فكانػ  الجاىليػة 

                            
 .َْ:األحلاب (ُ)
القسامةل باب ما يباح بو دـ (ل كمسلم ؾ: ْْٖٔ( ح )ْٓركاه البخارم ؾ: الديات ل باب قوؿ اهلل: )النفس بالنفس .. اآلية( المائدة) (ِ)

 (.ُِِٓ/ٔ(ل)ُٕٔٔالمسلم ح)
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. ]كينػدرج أيضػان ضػمن  ُ()تس بيحهال فورد ال شػبيو بمػا ىػو مقػٌرر عنػدىم كمنػاط ال شػبيو  هػوره عنػد السػام 
 حفظ النسل كالماؿ [

ػػػ اسػػ حباب ال  كيػػد علػػى ميهػػمٍّ لةى مػػاـ بػػول كمنػػو: ت كيػػد مػػا كػػاف ميحٌرمػػان كتغلييػػو بػػ بلغ عبػػارة مػػن تكػػرارل ٔ
الدماء كاألمواؿ كتكريره )اللهم اشهد(.  ]كيندرج أيضان  لكيس فاد ى ا من تشبيو النبي ِ()كتشبيوو كنحوىما

 ضمن حفظ النسل كالماؿ [ .
 

 ثالثان : حفظ العقل 
:)كػػل شػػيء مػػن أمػػر الجاىليػػة تحػػ  قػػدمي موضػػوع ( تحػػريم كػػل الخبائػػث مػػن  ػػػ كيسػػ فاد مػػن قولػػو ُ

 حٌرمو االسةـ مٌما ييفسد العقل . ميسكرات كالمي ة كالدماء ل ككل ما
 

 : حفظ النسل  رابعان 
ػػ تحػػريم ال عػرض ألعػػراض النػػاسل كالمػراد بػػالًعرض : ال عػرض لإلنسػػاف بمػػا ييعيٌػر أك يػػنقص بػو فػػي نفسػػو أك ُ

أحدو من أقاربول بل يلحق بو كل مىٍن لو بو عيلقة بحيث يفكؿ تنقي و أك تعييره إليول كى ا ال عريف للعرض أعم 
ف سواء كاف في نفسػو أك فػي سػلفو. ذكػر ذلػك العةمػة من قوؿ بعضهم: ىو موض  المدح كال ـ من االنسا

 ّ().ابن عةف
 :) كأعراضكم عليكم حراـ(. كيس فاد ى ا من قولو  
  ػػػ إباحػػة االسػػ م اع بالنسػػاء بإباحػػة اهلل تعػػالىل كالمػػراد بالكلمػػة الػػواردة فػػي الحػػديث ىػػي قولػػو تعػػالى: ِ

كىػػ ا المعنػى ىػػو األقػربل كصػػححو االمػاـ النػػوكمل كقيػل معنػػاه  لْ()  فىػانًكحيوا مىػا طىػػابى لىكيػٍم ًمػػنى النِّسىػاءً 
ل كقيػل المػراد كلمػة ال وحيػد كىػي: ال  إلػو إال اهلل ٓ()  فىإٍمسىػاؾه بًمىٍعػريكؼو أىٍك تىٍسػرًيحه بًًإٍحسىػافو  قولو تعالى:

كمعنػاه علػى  لإٍذ ال تحل مسلمة لغير مسلمل كقيػل المػراد بالكلمػة: االيجػاب كالقبػوؿل محمد رسوؿ اهلل 

                            
 (.ِّٓ/ُانير: دليل الفالحين ) (ُ)

  (. ِٗ/ِشرح البخارم للكرماني ) (ِ)

 (.ِّٓ/ُانير دليل الفالحين ) (ّ)

 .ِال ف:  (ْ)
  .ِِٗالبقرة :  (ٓ)
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 : )كاس حلل م فركجهن بكلمة اهلل( .   . كيس فاد ى ا من قولو ُ()ى ا بالكلمة ال ي أمر اهلل تعالى بها 
ػ أىمية كخطػورة عقػد النكػاحل إذ ىػو معقػود بكلمػة اهلل تعػالى أم بإباح ػو بلفػظ االيجػاب كالقبػوؿ كمػا ىػو ّ

 يػػاط فػي إجػػراء عقػد النكػػاح كمراعػاة شػػركط أركانػػو أقػرب األقػػواؿ فػي معنػػى الكلمػة ل فيجػػب االع نػاء كاالح
ى ا بالنسبة لم ولي عقود  األنكحةل كبالنسبة للػلكج فػة ي ةعػب بلفػظ النكػاح أك الطػةؽل فإنػو مفاخػ  بمػا 

: )ثػػةث جػػدىٌن جػػد كىػػللهٌن جػػد :  ي ػػدر منػػول فعػػن أبػػي ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
 : )كاس حلل م فركجهن بكلمة اهلل( .   ل كيس فاد ى ا من قولو ِ()الطةؽ كالنكاح كالرجعة(

      
 خامسان : حفظ الماؿ 

ػػػ تحػػريم االسػػ يةء علػػى أمػػواؿ النػػاس بالباطػػل بكافػػة أنواعػػو كذكػػر ذلػػك بالخ ػػوصل ألنػػو مػػن الحقػػوؽ ُ
ميسامحة . كى ا يسػ فاد الم علقة باآلدميين كحقوقهم مبنية على الميشاحة كأما حقوؽ اهلل تعالى فمبنية على ال

 : )إف دماءكم كأموالكم حراـ عليكم(.  من قولو 
ل ّ()  كىًإٍف تػيٍبػػ يٍم فػىلىكيػٍم ريءيكسي أىٍمػػوىاًلكيٍم  ػػ تحػريم الربػػا كإبطػاؿ الليػادة علػػى رأس المػاؿ كمػػا قػاؿ تعػالى: ِ

 : )كربا الجاىلية موضوع( .  كيس فاد ى ا من قولو 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 (.ّّْ/ٖانير شرح مسلم للنوكم ) (ُ)

( قاؿ أبو عيسى ال رم م: ى ا حديث حسن غريب كالعمل على ى ا ُُْٖكالهلؿ في الطةؽ ح)ركاه ال رم م ؾ: النكاحل باب: الجد  (ِ)
 (.َْٗ/ّعند أىل العلم من أصحاب النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم  كغيرىم(ل)

  . ِٕٗالبقرة:  (ّ)
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 المطلب الثاني
 ُ()لفوائد المندرجة ضمن حفظ الكليات الخمس في مرتبة الحاجياتا

ي ضمن ى ا المطلب الفوائد المس فادة من خطبة الوداع المندرجة ضمن حفظ الكليات الخمس في       
 مرتبة الحاجيات :
 أكالن : حفظ الدين 

: )كحرمة يومكم ى ا  ولو ػ من أدلة حجية القياس كجواز ق عن طريق إلحاؽ النيير بالنيير في العلة لقُ
 في شهركم ى ا...(.

ػ ل كيسػ فاد ىػ ا مػن   )أمة االجابػة( ػ كىػم الػ ين اسػ جابوا لدعوتػو  ػ نفي كجود الشرؾ في أمة النبي ِ
أف عبػادة الشػيطاف كغيػره مػن أنػواع   ال إف الشيطاف قد أيسى أف ييعبىدى في بلدكم..( ف كر الرسػوؿ قولو: )أى 

أيضػػان قولػػو: )كإنػػي كاهلل مػػا أخػػاؼ علػػيكم أف تشػػركوا   مػػن أمػػة االجابػػةل كثبػػ  عنػػو الشػػرؾ غيػػر حاصػػل 
ػػٍن ذا بعػػدي ي خػػوؼ علػػى األمػػة مػػن الشػػرؾ! كالمنفػػي عػػن المسػػلمين المسػػ جيبين لإلسػػةـ ال  ِ()بعػػدم..( فمى

        الكفار كالمشركين أما ىفالء فالشرؾ موجود فيهمل ألف الخطاب في األحاديث للموحدين .        
ػ جواز ذكر أسماء بعض الناس في المجالس العامة كالخطب كالمحاضرات ل إذا دع  الحاجة إلػى ذلػك ّ

اللبس أك لل نبيو أك ال هار الفضل ألىلو ل أمػا أسػماء الع ػاة فػة يجػوز ذكػرىم إال أف كػانوا مجػاىرين  الزالة
ا بػاؿ أقػواـ يفعلػوف كػ ا ككػ ا ل كيسػ فاد كىديو ككػاف يقػوؿ مػ بالمع يةل لل ح ير منهمل كى ا دأب النبي 

 .  ألسماء بعضهم كابن ربيعة بن الحارث كى يل كعمو العباس  ى ا من ذكره 
جػواز تعريػف االنسػاف بوصػف فيػو نقػص ػ كػ ف يكػوف معركفػان بهػ ا اللقػب ػ كال يعػرؼ إال بػو كػاألعمش  -ْ

كال يع بر ى ا من الغيبػة بػل ممػا يسػ ثنى  صلكاألعمى كاألعرج كغيرىا لكن دكف ق د االس هلاء أك االس نقا
 منهال كقد نيم بعضهم ما يس ثنى من الغيبة بقولو : 

 .ّ()لقىب كميس ٍف  كفسق  اىر*** كاليلم تح ير مليل منكر 
 كيس فاد ى ا من قولو صلى اهلل عليو كآلو سلم : )إف أيٌمر عليكم عبد ميجدٌع أسود ( .     

                            
كالمشقة الةحقة بفوت المطلوب لكن ال الحاجيات كىي:  المف قر إليها من حيث ال وسعة كرف  الضيق المفدم في الغالب إلى الحرج  (ُ)

 ( .ِّٔ/ِين هي ذلك إلى حد الضركرة. انير: الموافقات )

 (.ُْٓ/ُ(ل)ُِٕٗركاه البخارم ؾ: الجنائلل باب: ال ةة على الشهيد ح ) (ِ)

  (.ُْٗانير: ترشيح المس فيدين)  (ّ)
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لم يفهم معناه كال فقهو بشػرط ضػبط مػا ييحػدِّث بػول كيجػوز كصػفو بكونػو مػن ػ جواز تحٌمل الحديث لمن ٓ
 : )فرب ميبلَّغ أكعى من سام (. ل كيس فاد ى ا من قولو ُ()أىل العلم ب لك

ػ جواز ذكر ألفاظ ال وبيخ كال قري  كويل ككيحل لةى ماـ بما سي تي بعد ى ا اللفػظ كعػدـ إىمالػول كيسػ فاد ٔ
 انيركا ال ترجعوا بعدم كفاران..(. يلكم أك كيحكم:: )ك  ى ا من قولو 

جماعػػػة مػػػثةنل كالعاقػػػل ال ييعمػػػم الخلػػػل  ػػػػ إلقػػػاء ال بعػػػة علػػػى صػػػاحبها دكف مػػػن ين سػػػب إلػػػيهم كعشػػػيرتو أكٕ
كال ق ير إلى الجمي ل كلكن إلى من صدر منو ذلكل كلمسف الشديد نجد كثيران مػن ييعمػم كينسػب عيػائم 

 :  )أىال ال يجني جاف إالٌ على نفسو(. ل كيضلل كيس فاد ى ا من قولو األمور إلى خلق كثير فيض
مػن ق ػاؿ ال يع بػر كفػران لبعضػهم أك كلهػمل ألف مػا    ػ مػا جػرل بػين ال ػحابة رضػي اهلل عػنهم بعػد النبػي ٖ

حػػدث بيػػػنهم عػػن اج هػػػاد مػػػن كػػل  الجػػػانبينل كالمج هػػػد المخطػػ  م ػػػيب كمػػػا كرد فػػي ال ػػػحيح فالكػػػل 
مج هدكف. قػاؿ الحػافظ ابػن حجػر : )كاتفػق أىػل السػنة علػى كجػوب منػ  الطعػن علػى أحػد  م يبل ألنهم

من ال حابة بسبب ما كقػ  لهػم مػن ذلػك كلػو عػرؼ المحػق مػنهمل ألنهػم لػم يقػاتلوا فػي تلػك الحػركب إال 
 عػن اج هػاد كقػد عفػػى اهلل تعػالى عػن المخطػ  فػػي االج هػاد ل بػل ثبػ  أنػػو يػفجر أجػران كاحػدان كأف الم ػػيب

ل كيا للعجب من يطعن فيهم كىم رجاؿ كالجباؿ في ثبوتهم على ديػنهمل كقػد كرد عػن النبػي ِ()يفجر أجرين(
: )فػة ترجعػوا بعػدم كفػاران  صلى اهلل عليو كآلو كسلم  ال ح ير عن الػ كلم فػيهمل كيسػ فاد ىػ ا مػن قولػو 

 يضرب بعضكم رقاب بعض(ل إذ ق الهم عن اج هاد.
ى شػػيء قػػػد يينكػػػر أك يينسػػػى فيمػػػا ال يجػػب فيػػػو االشػػػهاد ل لل ثبٌػػػ  كاالطمئنػػػافل ػػػ اسػػػ حباب االشػػػهاد علػػػٗ

 : )اللهم اشهد...(.]كيندرج فيو الماؿ[ .  كيس فاد ى ا من قولو 
ػ جواز ركاية الحديث الشػريف بػالمعنى بخػةؼ القػرآف الكػريم ل ألف لفيػو معجػلل أمػا السػنة فلإلجمػاع َُ

نهم كجػػػوازه بالعربيػػػة أكلػػػى بشػػػرط أف يكػػػوف الػػػراكم عارفػػػان بػػػالمعنى علػػػى جػػػواز شػػػرح الشػػػريعة للعجػػػم بلسػػػا
كيسػػ فاد ىػػ ا مػػن أف الخطبػػة كاحػػدة كلكنهػػا كردت ب لفػػاظ   لّ()ال ػػحيح ل كىػػ ا القػػوؿ عليػػو أكثػػر العلمػػاء

 مخ لفة م قاربو .
ىا ال ي ػ ميقات أىل اليمن يلملم ل كميقات أىل العراؽ ذات عرؽل فة يجوز تعدم ى ه المواقي  كغير ُُ

                            
 (.ٕٔٓ/ّف ح البارم ) (ُ)

 (.ِٗ/ِٕف ح البارم ) (ِ)

 (.ِِّالراكم) انير: تدريب (ّ)
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يلملػػم ألىػػل الػػيمن أف يهلػػوا  دكف إحػػراـ ل يسػػ فاد ىػػ ا مػػن قػػوؿ الػػراكم : ) كقٌػػ     حػػددىا الرسػػوؿ 
 منها كذات عرؽ ألىل العراؽ أك ألىل المشرؽ ( .

 ثانيان :حفظ النفس 
إذ دمػاء الجاىليػة ل كمنهػا دـ ابػن ربيعػة بػن الحػارث ل كذلػك تخفيفػان علػى مػن آمػن مػنهمل   ػ رف  النبػي ُ

: )كدمػاء الجاىليػة موضػػوعة لكإف أٌكؿ دـ أضػ  مػػن   ىػم قريػب عهػػد باالسػةـ ل كيسػ فاد ىػػ ا مػن قولػػو 
 دمائنا دـ ابن ربيعة بن الحارث ( .  

 
 ثالثان : حفظ العقل 

ػػػ جػػواز قاعػػدة عطػػف الخػػاص علػػى العػػاـل لةى مػػاـ بػػول كاالع نػػاء بشػػ نو كمػػا كرد فػػي كثيػػر مػػن اآليػػات ُ
: )اتقػػوا اهلل ربكػػم( كىػػػ ا عػػاـ يشػػمل مػػا بعػػده ثػػم قػػاؿ:) كصػػػلوا  فاد ىػػ ا مػػن قولػػو كاألحاديػػثل كيسػػ 

 خمسكم كصوموا شهركم كأدكا زكاة أموالكم كأطيعوا ذا أمركم(.     
سم  مقال ي فبلغها ( ككجو الداللػة أف  امرأن : )نضر اهلل  ػ مٌما اس دؿ بو على ثبوت الخبر بالواحدل قولو ِ

يػػو كآلػػو كسػػلم دعػػاء للواحػػد الػػ م يفيػػده لفػػظ ) امػػرأن ( بالنضػػارة فػػدؿ علػػى ثبػػوت خبػػره النبػػي صػػلى اهلل عل
 .       ُ()كقبولو

ػ كفيو أف حامل الحديث يجوز أف يفخ  عنو كإف كاف جاىة بمعنػاهل كىػو مػ جور فػي تبليغػو محسػوب فػي ّ
    : )فرب مبلَّغ أكعى من سام  ( .  كيس فاد ى ا من قولو  لِ()زمرة العلماء
            

 رابعان : حفظ النسل 
ػ ىناؾ حقوؽ بين اللكجين لكل منهمػا علػى اآلخػر البػد مػن القيػاـ بهػال القامػة األيسػرة ال ػالحةل كل سػ مر ُ

العةقة اللكجيةل إذ المق ود من الػلكاج اسػ مرارهل فعلػى اللكجػة للكجهػا طاع ػو فػي غيػر مع ػية كتمكينػو مػن 
زقهػػػا ككسػػػوتها كإسػػػكانها بػػػالمعركؼل كذكػػػر فػػػي الحػػػديث مثػػػاالن علػػػى ىػػػ ه نفسػػػهال كعلػػػى الػػػلكج للكج ػػػو ر 
 : )كلكم عليهن... كلهن عليكم...(. الحقوؽل كتس فاد ى ه من قولو 

                            
 (.ّٕ) تدريب الراكمانير:  (ُ)

 (.ِٗ/ِشرح الكرماني) (ِ)
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: )كلهػن علػيكم رزقهػن ككسػوتهن   من طعاـ ككسوة كمسكن كتوابعها على الػلكج لقولػو  ةػ كجوب النفقِ
 بالمعركؼ( .

ى اللكج مقيدان بالمعركؼل كىو بحسب حاؿ اللكج من يسار كإعسػار كتوسػط  ػ كجوب النفقة كما ي بعها علّ
ال بحسب حاؿ اللكجةل كى ا ىو المع مد في م ىب االمػاـ الشػافعي كىػو قػوؿ الجمهػور  كقيػل: بحسػب 

رى عىلىٍيػًو لًيينًفٍق ذيك سىعىةو ًمٍن سىعىً ًو كىمىٍن قيػدً حالهما كقيل بحسب حاؿ اللكجةل كاس دؿ الجمهور بقولو تعالى: 
 : )كلهن عليكم رزقهن ككسوتهن بالمعركؼ( . لكيس فاد ى ا من قولو ُ()رًزٍقيوي فػىٍليينًفٍق ًممَّا آتىاهي اللَّوي 

ػ جواز ت غير األسماء بق د ال لطف أك الرفق أك العطف دكف ق د االس هلاء أك ال حقير أك االسػ نقاصل ْ
أحسػػن    ثبػػ  عػػن أنػػس رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ: كػػاف النبػػي  : )أيصػػيحابي(ل كقػػد كيسػػ فاد ىػػ ا مػػن قولػػو 

إذا جػاءه يقػوؿ:   الناس خيليقان ل ككاف لي أخ يقاؿ لو أبو عمير ػ قاؿ الراكم: أحسبو قاؿ فيطيم ككاف النبي 
 .ِ())يا أبا عيمىيرل ما فػىعىل النػيغىير(

 
 خامسان : حفظ الماؿ

ل كإنمػا خطػب علػى البعيػرل ليسػم   ذلكل لفعل النبي  ػ يجوز القعود على  هور الٌدكاب إذا اح يج إلىُ
للحديث كال يشػ غل    الناسل كقد أمسك بعض ال حابة ػ كما في ركاية ػ بخطاـ البعير لي فٌرغ رسوؿ اهلل 

 . ّ()بإمساكو
ل ػ نسبة الماؿ لإلنساف في الحديث )كأموالكم ..( من باب المجازل كإالٌ فإف الماؿ حقيقػة مػاؿ اهلل تعػالىِ

كإنما ىو كوديعة أكدعػو اهلل تعػالى عنػدنا لينيػر أنكفػر أـ نشػكرل فيجػب أف نػفدم زكاتػو للفقػراء كالمسػاكينل 
كركم عن رجلو أنو لٌما ناكؿ فقيران ماالن من اللكاة قاؿ لو: )خ  ال لك( أم إنما ىو لوجػو هلل تعػالىل فػرٌد عليػو 

 ين من يحاسب نفسوأالفقير: )ىات ال منك ( أم ىو ماؿ اهلل تعالىل كلكن أ
 
 
 

                            
 .ٕالطةؽ:  (ُ)
 (كغيره.ُِِٗ/ٓ(ل)ُٖٓٓركاه البخارم  ؾ: األدب باب: الكنية لل بي ح) (ِ)

 ( .ِٗ/ِشرح صحيح البخارم للكرماني) (ّ)
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 المطلب الثالث
 ُ()الفوائد المندرجة ضمن حفظ الكليات الخمس في مرتبة ال حسينات

ي ضمن ى ا المطلب الفوائد المس فادة من خطبة الوداع المندرجة ضمن حفظ الكليات الخمػس فػي        
 مرتبة ال حسينات :
 أكالن : حفظ الدين

كمن ثىمَّ أيطلق ى ا االسم أيضان على الخطبةل فقيل لها خطبة الوداعل  بحجة الوداع  ػ تسٌمى حجة النبي ُ
بحجػػة الػػوداع ل كقػػوؿ بعضػػهم:   كىػػ ا يسػػ فاد مػػن إطػػةؽ ال ػػحابة رضػػي اهلل عػػنهم علػػى حجػػة النبػػي 

كدٌع فيهػا أصػػحابول كتسػػٌمى   يقػػوؿ فػي حجػػة الػػوداع...( كسػمي  بػػ لكل ألف النبػػي   )سػمع  النبػػي 
 : )ىل بٌلغ (ل كتسٌمى أيضان بحجة االسةـل إذ ال مشرؾ فيها. غ لقولو أيضان بحجة البة

كبيػاف فضػلهما ككجػوب تعييمهمػا لخ وصػان فػي    ػ شرؼ القرآف العييم كأىل بي  سػيدنا رسػوؿ اهلل ِ
:  زمػػن تغييػػر المفػػاىيم ال ػػالحة بالفاسػػدةل كإنكػػار المعػػركؼ كال بػػاىي بػػالمنكرل كيسػػ فاد ىػػ ا مػػن قولػػو 

  ي فيكم ما إف أخ تم بو لن تًضلصوا ك اب اهلل كع رتي أىل بي ي( .)ترك
ب نو سييهر من أم و رجػاؿ يسػ نبطوف مسػائل كأحكػاـ كثيػرة مػن كةمػول فيكونػوف  أكعػى مٌمػن   ػ إخباره ّ

ل بػل  سم  كةمول كليس ى ا تقليةن لش ف ال حابة الكراـ ػ رضي اهلل عنهم ػ في كعيهم كفهمهم لكةمػو 
أفضػػل ممػػن جػػاء بعػػدىم قطعػػان علمػػان كعمػػةنل كذلػػك ألف الحػػوادث الجديػػدة كالمسػػائل الميسػػ جٌدة لػػم  ىػػم

تيهر في زمنهمل كأيضان أنهم اش غلوا بما ىو أىم من ذلك من جهادو كنشرو لإلسةـ كقم  أىل الػردةل كأيضػان 
مػن  أكعػى: )فػريب مبلٌػغ  قد يكوف في المفضوؿ صفة أك ملية ليس  في الفاضلل كيس فاد ى ا من قولو 

 سام (  .
ل ِ()قليلػػوف  إلػػى أف العلمػاء الػػ ين يسػػ نبطوف العلػػـو كاألحكػػاـ مػن كػػةـ ربهػػم كسػػن و   ػػ أشػػار النبػػي ْ

كبالخ ػوص أصػػحاب المػ اىب األربعػػة ال ػي ان شػػرت كاسػ مرت قركنػػان إلػى زمننػػا الحاضػرل كىػػ ا يفهػم مػػن 
 مبلغ ...(. فرب:) قولو 

                            
دنسات ال ي ت نفها العقوؿ الراجحات مما يندرج ضمن مكاـر ال حسينات كىي: األخ  بما يليق من محاسن العادات كتجنب األحواؿ الم (ُ)

 ( .ِّٕ/ِاألخةؽ. انير الموافقات: )

  (.ِٗ/ِ( ل كشرح صحيح البخارم للكرماني)ٕٔٓ/ّانير : ف ح البارم) (ِ)



45 

 

قبػل كجودىػا كال ػي منهػا : ان شػار العلػم   بشارة بثمرات ال بليغ ال ي أخبر عنها الرسوؿ ػ  هور ككجود الٓ
 كعمـو النف  بول كحفيو على توالي األزمنةل كى ا حاصل كمشاىدل كيفهم ى ا مما تقدـ .

ل كمكػة المكرمػةل كىػ ه الثةثػة كردت فيهػا ٔ ػ تعيػيم يػـو عرفػةل كشػهر ذم  الحجػة كىػو مػن األشػهر الحػـر
يات كأحاديث كثيرة في حرم ها كشرفها دكف سواىال فاهلل جلَّ ش نو قد خ ص زمن دكف زمن كمكػاف دكف آ

 في قولو: )كحرمة يومكم ى ا في بلدكم ى ا في شهركم ى ا( . مكافل كيس فاد ى ا من تشبيهو 
ن ذم الحجػة ػ ػػ مشػركعية خطبػة يػـو عرفػة فػي الحػج باتفػاؽ ككػ ا خطبػة يػـو النحػر ػ كىػو اليػـو العاشػر مػٕ

يػـو عرفػة ككػ ا يػـو   كىي مس حبة عند الشافعية خةفان للمالكية كالحنفيةل كى ا يسػ فاد مػن خطبػة النبػي 
 النحر. 
كاعلم أنػو يسػ حب فػي الحػج أربػ  خطػب: يػـو السػاب  مػن ذم الحجػة بعػد صػةة اليهػرل كيػـو عرفػةل      

بعػد اليهػر إفػرادان إالٌ ال ػي فػي يػـو عرفػة فإنهػا قبػل صػةة كيـو النحرل كاليـو الثاني مػن أيػاـ ال شػريقل ككلهػن 
 .   ُ()اليهر كىي خطب اف 

ػ رد العلم كالحكم في مس لة ال يعلم فيها بشيء إلػى اهلل تعػالى مراعػاةن لػمدب ككػ ا ال وقػف عٌمػا ال يعلػم  ٖ
فػي شػيء كىػو جاىػل الغرض من السػفاؿ عنػول كىػ ا يع بػر مػن ال قػول كالعلػمل فػة يجػوز لإلنسػاف أف يف ػي 

للحاضػرين بقولػو : )أف ػدركف أم شػهر ىػ ا أ قػالوا : اهلل كرسػولو  بالحكمل كيس فاد ى ا مػن سػفاؿ النبػي 
مػن خ وصػية ىػ ا الشػهر ػل كعػن مسػركؽ قػاؿ: دخلػ ي علػى   أعلم( ػ فلم يعلم ال حابة ما يريده النبي 

:   تعلػم  اهلل أعلػمل إف اهلل تعػالى قػاؿ لنبيػو فقػاؿ: )إف مػن العلػم أف تقػوؿ لًمػا ال عبد اهلل بن مسعود  
 .     ّ()(ِ()  قيٍل مىا أىٍس ىليكيٍم عىلىٍيًو ًمٍن أىٍجرو كىمىا أىنىا ًمنى اٍلمي ىكىلًِّفينى  
ػ ينبغي للداعي كالمعلم أف يلخ ا نهاية درسهما الدرس في نقاط كقواعد جامعة لما سبق خ وصان المهمل ٗ

السػام ل ككػ ا ينبغػي لكػل صػاحب مشػركعو خيػرم أف يبػين ىدفػو كمقاصػدهل كيسػ فاد ح ػى ال ي شػ   ذىػن 
: )أىال  ى ا من الخطبة كلها ففيها مقاصد الدين.كيس فاد أيضان ال  كد من فهم المق ود من الكةـ لقولػو 

 ىل بٌلغ (.  

                            
 (.ٕٕٓ/ّ(ل كف ح البارم)ُّْ/ٖانير : شرح  صحيح مسلم للنوكم ) (ُ)

 . ٖٔسورة ص :   (ِ)
 (.ُِّٖ/ْ(ل)ْْٓٓرم ؾ: ال فسيرل باب: سورة الدخاف ح)الحديث عند البخا (ّ)



46 

 

إلػػى جلػػب الػػ ىن ػػػ اسػػ حباب ال نويػػ  فػػي الخطػػاب للمخػػاطبين ككضػػ  األسػػئلة الميلف ػػة كال ػػي تح ػػاج َُ
كاس حضػػاره تمهيػػدان كتنبيهػػان لمػػا سػػييلقى إلػػى أذىػػانهمل فػػالواعظ كغيػػره يػينٌػػوع أسػػلوب خطابػػو كال يجعلػػو علػػى 
نسق كاحدل فين قل في األسلوب الخبرم كاالنشائي كي تي باالس فهاـل كال عجػب كالنػداءل كالسػفاؿ كغيرىػال 

 في الخطبة.   بو ليشٌد السام  إلى كةمول كيس فاد ى ا من تنوي  خطا
ػػػ المع ػػية فػػي مكػػة المكرمػػة تعييػػم باالجمػػاعل كلكػػن اخ لػػف فػػي تضػػعيفها كالحسػػناتل كالػػراجح عػػدـ ُُ

ػػا   مضػػاعفة السػػيئات كمػػا يػػدؿ عليػػو عمػػـو قولػػو تعػػالى : ػػيِّئىًة فىػػة ييٍجػػلىل ًإالَّ ًمثٍػلىهى ػػاءى بًالسَّ كال ُ()  كىمىػػٍن جى
 .ِ()مخ ص لو قالو االماـ ابن عةف 

:  كأيضػػان تعييػػم المع ػػية فػػي يػػـو عرفػػة ككػػ ا فػػي شػػهر ذم الحجػػة لشػػرفهمال كىػػ ا يسػػ فاد مػػن قولػػو   
 ى ا...( يـوى ا(كقولو: )أتدركف أم  بلدكم)كحرمة يومكم ى ا في شهركم ى ا في 

إًنَّمىػا   قػاؿ اهلل تعػالى:  ػ من أسماء مكة المكرمة )البلدة(لكما أصبح  )المدينة ( اسػمان ليثػرب تغليبػانلُِ
 بقولو: )أليس البلدة الحراـ( .   ل كقد ذكرىا النبي ّ() أيًمٍرتي أىٍف أىٍعبيدى رىبَّ ىىً ًه الٍبػىٍلدىًة الًَّ م حىرَّمىهىا 

كلمكة المكرمة أسماء كثيرة أكصلها االماـ اللركشي إلى ثةثين اسمان من أشػهرىا: بكػةل البلػد األمػينل البيػ  
 .ْ()أـ القرلل صىةًحل الحاطمةل القريةل الكعبة ...الع يقل البي  الحراـل 

ػ أىمية معرفة عةمػات السػاعة كمػا فيهػا مػن الفػ ن الميهلكػةل فينبغػي للمسػلم كخ وصػان كنحػن فػي آخػر ُّ
اللماف أف يقرأ ما كرد في باب الف ن من ك ب الحديث كالسػنة كشػركحها كبػاألخص أشػراط السػاعةل لػيحفظ 

ي شػػيء مػػن ىػػ ه الفػػ نل فعػن ح يفػػة بػػن اليمػػاف رضػي اهلل عنػػو قػػاؿ: )كػػاف النػػاس نفسػو كأىلػػو مػػن الوقػػوع فػ
 ل قاؿ بعضهم:ٓ()عن  الخير ككن ي أس لو عن الشر مخافة أف يدركني( يس لوف رسوؿ اهلل 

 .ٔ()عرفػ ي الشٌر ال للشر لكن ل وقػيو * كمن ال يعرؼ الشر من الناس يق  فيو

                            
ـ : (ُ)  . َُٔاألنعا
ـ المساجد)ِّٓ/ُدليل الفالحين) (ِ) ـ الساجد ب حكا  (.ُِٖ(ل كانير إعة

 . ُٗالنمل :  (ّ)
ـ المساجد لللركشي) (ْ) ـ الساجد ب حكا  (.ٖٕانير: إعة

( ل كمسلم ؾ:االمارة باب: كجوب مةزمة جماعة المسلمين ُُّٗ/ّ(ل)ُُّْركاه البخارم ؾ: المناقبل باب: عةمات النبوة ح) (ٓ)
 (.ُْٕٓ/ّ(ل)ُْٕٖح)

 (.ٕٕ/ُاالحياء ) (ٔ)
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 في ذكره( كىو أحد الف ن العييمة. ف طنبجاؿ كقوؿ الراكم: )المسيح الد  كيس فاد ى ا من ذكره 
ػػػ ال حٌ ػػن مػػن فػػ ن آخػػر اللمػػاف بػػالعلمل كاألعمػػاؿ ال ػػالحةل كال عػػرؼ علػػى أصػػحاب الفػػ ن كصػػفاتهمل ُْ

 الدجاؿ كال ح ير منو كما ذلك إال لل ح ن منول كيس فاد ى ا  مٌما تقدـ.  كيس فاد ى ا من ذكر النبي 
: )كأنو أعور عين  كعةمات قبيحة منها : أنو أعور العين الييمنى ك ف عينو عنبة لقولو  ػ للدجاؿ صفاتُٓ

نػار كنػاره  واليمنى ك ف عينو عنبة طافية(ل كمنها أف بين عينيو مك وب كافر يقرأه كل مفمنل كلو جنػة كنػار كجن ػ
 جنةل كأنو يحيي الموتى بإذف اهلل تعالى .

إذا تكٌلم بكػةـ    همة كالكةـ المهم ثةثانل ليفهم كليحفظ ككاف النبي ػ اس حباب تكرير المسائل المُٔ
)كػاف إذا سػٌلم ثةثػان كإذا تكلٌػم بكلمػة أعادىػا    أعاده ثةثان ليفهم عنول فعن أنس رضي اهلل عنػو أف النبػي 

كػل مػن يسػمعو(ل   كةمػان فٍ ػةن يفهمػو  كعن عائشة رضي اهلل عنها قال  : )كاف كةـ رسػوؿ اهلل ُ()ثةثان(ل
ـي( كك ا قولو: )يا أيها الناس أى  لقولو: )اللهم اشهد(ل  كيس فاد ى ا من تكريره     .ثةث مراتال أمص يـو أحرى

ل ليكػػوف أبلػػغ فػػي إسػػماعو للنػػاس كرؤيػػ هم إيػػاهل كي  كػػد ُٕ ػػػ يسػػ حب أف تكػػوف الخطبػػة علػػى موضػػ  عػػاؿو
الخطبػة علػى  ة أكثػرل كيسػ فاد ىػ ا مػن إلقػاء النبػي االس حباب في الجيم  كالمناسباتل ل كػوف االسػ فاد

 منبران في مسجده يخطب عليو.  كمعلـو أنو كاف للنبي ِ()الناقة.
ػػػ االن ػػات للعلمػػاء الـز علػػى الم علمػػينل ألف العلمػػاء كرثػػة األنبيػػاء يبٌلغػػوف ديػػن اهلل تعػػالى ل كلهػػ ا قػػاؿ ُٖ

ل كيسػ فاد ّ()ثػم النشػر ثم االن اتل ثم الحفظل ثم العمللاالماـ سفياف الثورم كغيره: أكؿ العلم االس ماع 
النػاسل فقػاؿ:  اٍس ٍن ػ قػاؿ لػو فػي حجػة الػوداع : )  ى ا من ركاية البخارم كمسػلم عػن جريػر أف النبػي 

 . ٓ()ل كبٌوب االماـ البخارم له ا الحديث بابان فقاؿ: )باب االن ات للعلماء(ْ())ال ترجعوا بعدم كفاران...(

                            
 .(ْٖ/ُ(ل )ْٗركاه البخارم ؾ: العلم باب: من أعاد الحديث ثةثان ليفهم عنو ح) (ُ)
 (.ُِٓ/ُف ح البارم) (ِ)

 (.ُِْ/ُف ح البارم ) (ّ)

(ل كمسلم ؾ: االيماف باب معنى قوؿ النبي صلى ٔٓ/ُ(ل)ُُِلعلم كاللفظ لو باب: االن ات للعلماء ح)ركاه البخارم كاللفظ لو ؾ: ا (ْ)
 ( .ِٕٓ/ٕ(ل )ُُّْ(ل كالنسائي ؾ: تحريم الدـل باب: تحريم الق ل ح)ٔٓاهلل عليو كآلو كسلم  ال ترجعوا بعدم كفاران ح)

 (.ّّٗانير : األذكار للنوكم) (ٓ)
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كىًإذىا قيػًرئى اٍلقيػٍرآفي فىاٍسػ ىًمعيوا لىػوي   للفائػدة ىنػاؾ فػرؽه بػين االن ػات كاالسػ ماع كمػا فػي قولػو تعػالى:  كت ميمان 
فاالن ات: ىو السكوت كىو يح ل مٌمػن يسػ م  كمٌمػن ال يسػ م  كػ ف يكػوف مفكػران فػي  ُ()  كىأىنً  يوا 

د يكػوف مػ  النطػق بكػةـ آخػر ال يشػػ غل أمػرو آخػرل كاالسػ ماع : ىػو االصػغاء كقػد يكػوف مػ  السػكوت كقػ
 كاهلل الموفق.    ِ()الناطق بو عن فهم ما يقوؿ ال م يس م  منو. فه ا الفرؽ بينهما

كىػ ا ّ()ػػ تفػويض األمػور الكليػة إلػى الشػارع الحكػيم كمػا ال يعػرؼ الق ػد منػول قالػو الحػافظ ابػن حجػر.ُٗ
 ا س لهم: )اهلل كرسولو أعلم( .      لمٌ   يس فاد من قوؿ ال حابة رضي اهلل عنهم للرسوؿ 

أنو أيتي جوام  الكىًلم كجواىر البةغة ل كنطق بما عجل عنػو الف ػحاء كالبلغػاءل   ػ من خ ائص النبي َِ
ل كيسػ فاد ْ()كقد ثب  عنػو صػلى اهلل عليػو كآلػو كسػلم أنػو قػاؿ : )ني ػرتي بالريعػب كأكتيػ  جوامػ  الكلػم..(

: ) تح  قدمٌي موضوع ( ك قولو: ) رب  ها على البةغة كالف احةلكقولو ى ا من الخطبة كلهال الش مال
 مبٌلغ أكعى من سام  (. 

ػػ األشػهر الحػـر ىػي: ذك القعػدة كذك الحجػة كالمحػـر كرجػبل كىػ ا ىػو ال ػحيح فػي تعػدادىا كترتيبهػا  ُِ
علػى القػوؿ األكؿ في الخطبةل كقيل: ىي  المحـر كرجػب كذك  القعػدة كذك الحجػةل ك   كما ذكرىا النبي 

فهي من سن ينل كعلى القوؿ الثاني فهي مػن سػنة ل كي رتػب علػى الخػةؼ مػا لػو نػ ر صػومها مرتبػةل في ػـو 
ل ٓ()على األكؿ ذا القعدة أكالن إلى آخرىال كي ـو على الثاني المحـر إلى آخرىا قالو االماـ إبراىيم الباجورم

.فينبغي تعييم ى ه األشهر في نفوسنا كاالكثار م  ن أعماؿ البر فيها خ وصان ال ـو
ل  ػ اس حباب الحمد كالثناء على  اهلل تعػالى قبػل البػدء بمػا أىػ م بػو الشػرع ككػ ا ال ػةة علػى النبػي  ِِ

هلل تعالى كالثناء عليو قبل خطب ول قاؿ االماـ النوكم رحمو اهلل تعالى: )ركينا   كيس فاد ى ا من حمد النبي 
جة كمسند أبي عوانة االسفرايني  المخٌرج على صحيح مسلم رحمهم اهلل عن أبي في سنن أبي داكد كابن ما

                            
 .َِْاألعراؼ :  (ُ)
ـ )ُِٓػُِْ/ُف ح البارم ) انير: (ِ)  (.َُُ/ِ(ل كسبل السة

 (.ُِٓ/ُف ح البارم) (ّ)

:)بعث ي بجوام  الكلم ظ( من حديث األعرج عن أبي ىريرةل كركاه البخارم بلفُٕٔ/ُُ(ل)ِٕٖٔركاه أبو يعلى في مسنده ح ) (ْ)
ـ ل باب: قوؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم  (ل كالدار قطني ِْٓٔ/ٔ(ل)ْٖٓٔ: بعث  بجوام  الكلم ح)كن رتي بالرعب(ل ؾ: االع  ا

 (.ُْْ/ْ(ل)ٖ: )أيعطي  جوام  الكلم كأخ  ر لي الحديث اخ  اران(ل ؾ: النوادرل ح)افي سننو عن ابن عباس مرفوع

 (.ٓٔانير حاشية الباجورم على البردة ) (ٓ)
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أنػو قػاؿ: )كيػلص أمػرو ذم بػاؿ ال ييبػدأ فيػو بالحمػدي هلل فهػو أقطػ ( كفػي  ىريرة رضي اهلل عنػو عػن رسػوؿ اهلل 
د هلل فهػو أجػ ـ ( ركاية: )بحمد اهلل( كفي ركاية: )بالحمد فهو أقط  (كفي ركاية )كل كةـ ال يبدأ فيو بالحمػ

كفػي ركايػة: )كػل أمػر ذم بػاؿ ال يبػدأ فيػو بسػم اهلل الػرحمن الػرحيم فهػو أقطػ ( ركينػا ىػ ه األلفػاظ كلهػا فػػي  
ك اب األربعين للحافظ عبد القادر الرىومل كىو حديث حسنل كقد ركم موصوالن كما ذكرنال كركم مرسةن 

وصػػػوالن كمرسػػػةن فػػػالحكم لةت ػػػاؿ عنػػػد جمهػػػور ل كركايػػػة الموصػػػوؿ جيٌػػػدة االسػػػنادل كإذا ركم الحػػػديث م
العلماءل ألنها زيادة ثقةل كىي مقبولة عند الجماىيرل كمعنى ذم باؿ: أف لو حػاؿ يهػ م بػول كمعنػى أقطػ : أم 
ناقص قليل البركة .. قاؿ العلماء : فيس حب البداءة بالحمد هلل لكل مي ٌنفل كدارس ل كميدرِّسل كخطيػبل 

األمػػور المهٌمػة. قػػاؿ الشػافعي رحمػػو اهلل: أحػبص أف يقػػدـ المػرء بػػين يػدم خطب ػػو  كخاطػبل كبػين يػػدم سػائر
         .                                                                                                ُ()( ككل أمر طلبو: حمد اهلل تعالىل كالثناء عليو سبحانو كتعالى كال ةة على رسوؿ اهلل 

ػػػ اسػػ حباب اسػػ غةؿ اج ماعػػات المسػػلمين العامػػة فػػي المواسػػم كالمناسػػباتل كذلػػك ب ػػ كيرىم بقواعػػد ِّ
الػػدين كأسسػػول كتنبػػيههم فيمػػا أخطئػػوا فيػػول كمػػا يجػػب إف يفعلػػوه الصػػةح مػػا فسػػد ل كتشػػخيص الػػداء مػػ  

 ثمارل كيسػ فاد ىػ ا مػن كصف الدكاء ل كلكن لمسػف مػا أكثػر مػا نضػي  المناسػبات الدينيػة سيػدل دكف اسػ
 أماـ الجموع الغفيرة كفي المناسبة العييمة كما بثٌو من الكلمات المنيرة .  خطبة النبي 

اس حباب اس خداـ االشارة أثناء الكةـ لل وضيح دكف االكثار منهال لئة يخػرج عػن مق ػود الخطبػة  -ِْ
ؼ المنبػر حػاؿ الخطبػةل كيسػ فاد ىػ ا مػن كإال كاف عبثانل كفي ى ه الحالة األفضل أف يمسك ع ى أك بطػر 

 بإصبعو السبابة ل يرفعها إلى السماء كيٍنك ها إلى الناس.  إشارتو 
للمشػػ غلين ب قوالػػو كسػػن و بالنيػػارة كىػػي: حيسػػن الوجػػو كبريقػػول كىػػ ا  ػػاىر علػػى   ػػػ دعػػاء مػػن النبػػي ِٓ

أم دكف تغييػر أك تحريػف فػي الػنصل  ِ()كجوىهمل ككرد في بعض الركايات زيادة قيد كىو)فبٌلغها كما سػم (
 قاؿ بعضهم في ذلك شعران  :

 مىٍن كاف من أىل الحديث فإنو *   ذك نضرة في كجهو نور سط 
 .ّ() من النبي دعا بنضرة كجو مىٍن   *  أٌدل الحديث كما تحٌمل كاس م        
 امرأن سم  مقال ي فبٌلغها...(. :)نٌضر اهلل كيس فاد ى ا من قولو 

                            
  (.ُِِاألذكار ) (ُ)

 ( الباب الثامن عشر في نشر العلم.ِْٕ/ِ(ل)ُّٖٕركاىا البيهقي في شعب االيماف ح ) (ِ)

 (. َِشرح ابن دقيق لمربعين النوكية صػ) (ّ)
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ميس جاب كيعرؼ طريقو إلى السماءل فحرمه بالمفمن أف ي  ب  األعماؿ ال ي دعػا النبػي    عاء النبي ػ دِٔ
  ألصػػحابها كىػػي كثيػػرة كمنهػػا: االشػػ غاؿ بعلػػم الحػػديث ركايػػة كدرايػػة لقولػػو     نضػػر اهلل امػػرأن سػػم(:

صػةة أربػ  ركعػات قبػل صػةة  مقال ي فبٌلغها..( كالنضارة كاضحة على كجوه المش غلين به ا العلػم. كمنهػا :
ُ): )رحم اهلل امرأن صٌلى قبل الع ر أربعان( الع ر لقولو  ). 

كأفعالػػو كركاي هػػػا   ػػػ شػػرؼ كفضػػل تعلٌػػم علػػػم الحػػديث ركايػػة: كىػػي علػػم يشػػػ مل علػػى أقػػواؿ النبػػي ِٕ
ىػ ا مػا كضبطها...كدراية: كىو علػم م ػطلح الحػديث كىػو علػم بقػوانين ييػرؼ بهػا أحػواؿ السػند كالمػ نل ك 

جػػرل عليػػو أكثػػر العلمػػاء الم ػػ خرين فػػي تعريػػف الحػػديث ركايػػة كدرايػػة ل لكػػن عرفهمػػا االمػػاـ عبػػد اهلل بػػن 
علم يعرؼ  ال ديق الغمارم بما ي وافق م  حقيقة العلمين كبما قرره العلماء األكائل فعلم الحديث ركاية ىو:

لػػركاة كمػػا ي  ػػل بػػ لك . كموضػػوعة: الػػراكم بػػو حقيقػػة الركايػػة كشػػركطها ككيفيػػة االت ػػاؿ كاالنقطػػاع كحػػاؿ ا
كالمػركم مػن حيػث القبػوؿ كالػرد. كأمػا علػم الحػديث درايػة فهػو : علػم يبحػث فيػو عػن المعنػى المفهػـو مػن 

 ألفاظ الحديث كعن المعنى المراد منها مبينان على قواعد العربية كضػوابط الشػريعة كمطابقػان ألحػواؿ النبػي 
مػو كاالسػ نباط منػول إذ معنػى الدرايػة العلػم بالشػيءل  كللغمػارم رسػالة فػي ل  كموضوعو: المػ ن مػن حيػث فه

ِ)الموضوع اسماىا )توجيو العنايػة ل عريػف علػم الحػديث ركايػة كدرايػة( : )فػريب  . كيسػ فاد ىػ ا مػن قولػو (
دكلػو ينفػوف عنػو تحريػف أنو قاؿ: )يحمل ىػ ا العلػم مػن كػل خلػف عي   ميبٌلغ أكعى من سام (ل كثب  عنو 

ّ)الغلين كان حاؿ المبطلين كت كيل الجاىلين(  كلقد أجاد من قاؿ : .(
 العلم ميراث النبي ك ا أتى     في النص كالعلماء ىم كرٌاثو

ْ)فينا ف اؾ م ػاعو كأثاثػو.      حديثو ما خلَّف المخ ار غير   ) 

                            
(ل كأبو داكد ؾ: ال ةة ِٓٗ/ِ(كقاؿ : ى ا حديث غريب حسن )َّْركاه ال رم م ؾ: أبواب ال ةة باب: األرب  قبل الع ر ح)  (ُ)

  (.         َْٕ/ُ(ل)ُُِٕلباب :ال ةة قبل الع ر ح:)

  (ُِٔػو العناية)توجي (ِ)

( ل كركاه الطبراني في مسند الشامين  ُِٖ/ُ( )ُّٓركاه الخطيب في الجام  ألخةؽ الراكم كآداب كالسام  ح) (ّ)
( من حديث أبي ىريرة ل قاؿ الحافظ ابن حجر: )ككصل ى ا الطريق ػ أم طريق أبي نعيم ػ الخطيب في شرؼ أصحاب ِِٓ/ُ()ٗٗٓح)

ى ا الحديث من طرؽ كثيرة كلها ضعيفة كقاؿ: في بعض المواض  ركاه الثقات عن  الوليد عن معاف عن إبراىيم  الحديثل كقد أكرد ابن عدم
(ل كالحديث ُْٓ(ل كانير: تدريب الراكم )ِِٓ/ُقاؿ حدثنا الثقة من أصحابنا أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ف كره( االصابة )

ـ عنول انير: الركض الباسم في ال ٌب عن سنة أبي القاسم البن الوزير صػ)حسن بشواىدهل كقد أجاد ابن الوزير ا   (.ِْل نعاني في الكة

 (.ِٓ/ُسبل السةـ) انير:  (ْ)
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ف زيػػادة كال نق ػػافل دك   ػػػ كجػػوب االتقػػاف كال حػػرم فػػي أداء ركايػػة الحػػديث كمػػا كرد عػػن رسػػوؿ اهلل ِٖ
فرحم اهلل تعالى علماء كسلف ى ه األمة ال ين نقلػوا إلينػا األحاديػث تامػة كاملػة كقػالوا : )االسػناد مػن الػدين 

ُ)كلوال االسناد لقاؿ من شاء ما شاء(  كما سمعها( .  ف ٌداىا:)فبٌلغها أك    ل كيس فاد ى ا من قولو  (
ـ القيامةل كتكوف أم و من أكثر أىل الجنة كما ثب  عنول كيس فاد ب م و األمم يو  ػ  يكاثر سيدنا محمد ِٗ

 بكم األمم(. كأكاثري : ) ى ا من قولو 
ب م و في تح يرىا من الوقوع في الحراـل كال يريدىا أف تق  فػي بػفر الفسػاد   ػ رحمة سيدنا رسوؿ اهلل َّ

ة رأفػة كشػػفقة كقػػوؿ الوالػػد الػػرحيم كمسػ نق  االنحػػراؼل كنسػػب عواقػػب المع ػية إلػػى نفسػػو الشػػريفة الطػػاىر 
المشفق لولده: ال تسود كجهي بسوء خلقك كتفضحنيل م  العلم أف الولد ال يجني كال يضر إالٌ نفسػو كمػا 

 : )فة تسودكا كجهي( . تقدـل كيس فاد ى ا من قولو 
: )أىال إف  ػػػ شػػرؼ  كفضػػل البلػػد الحػػراـ مكػػة المكرمػػة ككونهػػا مهػػبط الػػوحيل كيسػػ فاد ىػػ ا مػػن قولػػو ُّ

 ى ا أبدا( . بلدكمالشيطاف قد أيس أف يعبد في 
ػ اس حباب أسلوب الجم  بين ال رغيب كال رىيب في الوعظ كاالرشاد ل ألف النفوس سريعة ال  ثر بػ لك ِّ

ل كنجػػد ىػػ ا فػػي كثيػػر مػػن اآليػػات كاألحاديػػثل كيسػػ فاد ىػػ ا ممػػا كرد فػػي الخطبػػة مػػن الجمػػ  بػػين ذلػػكل 
البػػاب االمػػاـ عبػػد العيػػيم بػػن عبػػد القػػوم المنػػ رم فػػي ك ابػػو الشػػهير)ال رغيب  كأحسػػن مػػن ألػػف فػػي ىػػ ا

 كال رىيب من الحديث الشريف ( كال يس غني عنو كاعظ. 
ػػػ شػػرؼ النسػػبة إلػػى اهلل تعػػالى كأف الفخػػر بػػو ال بغيػػرهل كىػػو أعيػػم مقػػاـ العبوديػػة هلل تعػػالى كىػػو أنػػو عبػػد ّّ

سيػٍبحىافى الَّػً م أىٍسػػرىل  بػػ لك فػي قولػو:   نبيػو سػيدنا محمػد كمملػوؾ هلل عػل كجػلل كقػد ذكػػر اهلل تعػالى 
ِ)  بًعىٍبًدًه لىٍيةن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً إًلىى اٍلمىٍسًجًد األىٍق ىػى  :)  تكريمػان كتشػريفانل كيسػ فاد ىػ ا مػن قولػو  (

بواجبػك نحػو ربػك أتػم القيػاـ تعالى( فقػم أيهػا المسػلم الفطػن  بك اب اهللمجدٌع يقودكم  عبدإف أمر عليكم 
 كفٌوض أمرؾ إليو تنل أعلى مقاـل كقد عٌبر بعض ال الحين عن ذلك بقولو:

ّ)أنا عبده صار فخرم                ضمن فقرم كاضطرارم  ) 
د فػي صػةتول كذلػك فػي سػائر مجالسػول كركم عن رجل من ال الحين أنو دائمان يجلس كجلسة الم شهٌ     

                            
 (.َِّ/ُبياف االسناد من الدين ) ركاه مسلم في مقدمة ال حيح لباب: (ُ)

 .                     ُ االسراء :   (ِ)

ـ ل كم العقوؿ   (ّ) ـ للحداد صػػ الدر المنيو  .    ُِِكالفهو
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 )أنا عبده كى ه جلسة العبد لمواله(. فسيئل عن ذلك فقاؿ:
ػ اس حباب ال حدث بين االخواف في ميهٌمات الدين كبحث المسائل المهمة كال ي لها نف  كخدمة لممة ّْ

االسةمية كقضايا الع ر النافعةل كلما ل لك من الفوائػد مػا ال يح ػر قػاؿ بعضػهم: )حفػظ سػطرين ػ أم فػي 
ػ أم بػة فهػم ل كالػوقر أم مػن الك ػب بقػدر مػا يحملهػا الجمػل ػ كمػ اكرة  العلم كبفهم ػ خير من قراءة كقرين

بين اثنين خير من ى ين ػ أم السطرين كالػوقرين ػ ( كالسػبب فػي ىػ ا : أنػو قػد يفهػم الطالػب السػطرين خطػ  
كالمراجعة بين االثنين تليل ذلك . كيس فاد ى ا مػن تحػٌدث ال ػحابة رضػي اهلل عػنهم عػن حجػة كداع النبػي 

  . 
: )اهلل  ل كيسػػ فاد ىػػ ا مػػن قػػولهم لرسػػولهم  ػػػ أدب ال ػػحابة رضػػي اهلل عػػنهم أجمعػػين مػػ  النبػػي ّٓ

 كرسولو أعلم ( كقولهم: )نشهد أنك قد بٌلغ  كأٌدي  كن ح (. 
من ربو جل كعة خ وصان ب بليغ مػا كٌلفػو اهلل تعػالى بػول كيسػ فاد ىػ ا مػن قولػو  ػ شٌدة خوؼ الرسوؿ ّٔ
   تس لوف عني فما أن م قائلوفأ..( فقاؿ: اللهم اشهد ثةثان(ل كذلك م داقان لقولو :)كأن م  أمػا كاهلل( :

إني ألخشاكم هلل كألتقاكم لول لكني أصـو كأفطرل كأصلي كأرقدل كأتلكج النساء فمن رغب عن سن ي فليس 
ُ)مني( ). 
ل ككػػاف ميعيٌمػػان جاىليػػان ككّٕ انػػ  قبيلػػة مضػػر تعيمػػو أكثػػر مػػن ػػػ فضػػل شػػهر رجػػب كأنػػو مػػن األشػػهر الحػػـر

غيرىال فله ا أضيف  إلى شهر رجبل كجاء االسةـ فمن  ما ييفعل فيو من المفاسد كالمنكرات كأقٌر ما كاف 
حسنان ل كمن ذلك ال بح في رجب كىو مػا يسػٌمى ع يػرة أك رجبيٌػة فيجػوز بشػرط أف يكػوف الػ بح هلل تعػالىل 

كنػا نع ػر فػي الجاىليػة قػاؿ: )اذبحػوا   فعن نيبيشة قاؿ :ذيكػر للنبػي كى ا ما أجازه بل ندبو جمهور الفقهاءل 
كعن مخنف بن سيليم رضي اهلل عنػو قػاؿ:   ِ()لهلل عل كجل في أم شهر ما كاف كبرٌّكا اهلل عل كجل كأطعموا (

ل بعرفػة فسػمع و يقػوؿ :)يػا أيهػا النػاس إٌف علػى أىػل بيػ  فػي كػل عػاـ أضػحيةن كع يػرة كنا كقوفان م  النبي 
  كعنػد النسػائي بلفػػظ: )بينػا نحػن كقػػوؼ مػ  النبػػي  ّ()لىػل تػدركف مػػا الع يػرةأ ىػي ال ػػي يسػمونها الرجبيػػة(

بعرفػػة فقػػاؿ: )يػػا أيهػػا النػػاس إٌف علػػى أىػػل بيػػ  فػػي كػػل عػػاـو أضػػحيةن كع يػػرة( قػػاؿ معػػاذ: كػػاف ابػػن عػػوف يع ػػر 

                            
(ل)  َُُْ(لكمسلم ؾ: النكاح باب اس حباب النكاح ح)ُْٗٗ/ٓ(ل )ْٕٕٔركاه البخارم ؾ: النكاحل باب ال رغيب في النكاح ح) (ُ)
ِ/ََُِ      )  

 (.ُٗٔ/ٕ (ل)ِِْْركاه النسائي في سننو ؾ: الفرح كالع يره باب: تفسير الع يره ح) (ِ)

 ( كغيره.َُِ/ِ( من حديث مخنف)ِٖٖٕي سننو ؾ: الضحايا ل باب: ما جاء في إيجاب األضاحي ح)ركاه ابو داكد ف (ّ)
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لكونو في حجة الػوداعل كمػا   بي كال يكوف ذلك منسوخان إذ ىو آخر عهد النل ُ()أب رتو عيني في رجب(
محموؿ على نسخ الوجوب ال الندبل ألنو مػا داـ الػ بح هلل  ِ()كرد في ال حيح كغيره: )ال فرع كال ع يرة(

 .ّ()تعالى كيطعم الفقراء منو كاألضحية فة دليل لنسخو مطلقان 
 مضر ال م بين جمادم كشعباف(. كرجب:) كيس فاد ى ا من قولو 

كم الحديث أرجح من تفسير غيرهل لكوف الم قدـ أرجػح نيػران مػن الم ػ خر قالػو كاسػ نبطة ابػن ػ تفسير راّٖ
: )فرب مبٌلغ أكعى من سام ( كاألصل أف السام  أكعى للمرادل فله ا   ل كيس فاد ى ا من قولو ْ()المنير

 قد يكوف المبلغ أكعى كلكن غالبان ما يكوف قليةن.
فػي خطب ػو مػ  كثػرتهم دليػل علػى ىػ ه    عنهم أجمعػين كػةـ الرسػوؿ ػ سماع كل ال حابة رضي اهللّٗ 

ل كذلػػك ببلػػوغ صػػوتو لكػػل الحاضػػرين ككػػاف أبعػػدىم يسػػم  كػػ قربهم مجلسػػان مػػن  اآليػػة العييمػػة للرسػػوؿ 
ل كلهػ ا ركل خطبػة الػػوداع عػدد كثيػر مػن ال ػػحابة ل فعػن عبػد الػرحمن بػػن معػاذ قػاؿ: ) خطبنػػا  الرسػوؿ 

ييعٌلمهػم  يقوؿ كنحن في منازلنػا فطفػق النبػي  نى فف ح اهلل أسماعنا ح ى إف كنا نسم  مابم  رسوؿ اهلل 
 .ٓ()مناسكهم ..(

ػ لمعرفة مقاصػد األحكػاـ الشػرعية أثػر فػي االسػ جابة كأدعػى للعمػل بهػا لالف اهلل تعػالى ال ت ػدر أفعالػو َْ
ػػا الًعبًػػينى كىمىػػا خىلىٍقنىػػا السَّػػمىوى   عػػن عبػػثل كقػػد قػػاؿ جػػل شػػ نو عػػن نفسػػو:  ل ٔ()  اًت كىاألىٍرضى كىمىػػا بػىيػٍنػىهيمى

كمػ  ذلػػك ال يمكػن أف تعلػػل األحكػاـ مػػن كػػل  كالشػريعة االسػػةمية ىػي ممػػا خلػق بػػين السػػماكات كاألرضل
كجول كتبقى جوانب مس ع ية الفهم فيفٌوض أمرىا إلى اهلل سبحانول كى ا ما قالو أكثػر أىػل العلػمل كللعلمػاء 

 ليل األحكاـ كىي باخ  ار: م اىب في مس لة تع
 أ ػ منهم أنكركا تعليل األحكاـل كىفالء ىم الياىرية كمن ىنا أنكركا القياس .

ب ػ كمػنهم مػن رأكا عكػس المػ ىب األكؿ فقػٌدموا الػرأم علػى الػنصل كقػالوا : إف مق ػود الشػارع الحكػيم 

                            
 (ُٕٔ/ٕ(ل)ِِْْ يرة ح)اه النسائي في سننو ؾ: الفرع كالعرك  (ُ)
 (.ِِِْالم در السابق ح) (ِ)

 (.ٕٗٓ/ٗ(. كف ح البارم)ُْٗ/ْانير: تلخيص الحبير البن حجر) (ّ)

 (.ِٖٓتدريب الراكم صػ) (ْ)

 ( .ِْٗ/ٓ(ل )ِٔٗٗذكر في منى ح ) ركاه النسائي في سننو ؾ: مناسك الحجل باب: ما (ٓ)

 . ّٖالدخاف:  (ٔ)
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 ي العقائد .االل فات إلى معاني األلفاظل كىفالء ىم الحنفية على م ىب االع لاؿ ف
ج ػ كمػػنهم مػػن توسػط بػػين المػ ىبين السػػابقين فقػػد اع بػركا األمػػرين جميعػان دكف االخػػةؿ ب حػػدىمال أم أف 
األحكاـ معللة بالم لحة لكن من غير تقييد الرادة اهلل تعالىل كإذا عارض النص العقػل كجػب تقػديم الػنص 

كالحنفيػة كبعػض الحنابلػةل كتلطٌػف الشػافعيةل الشرعي ككجب ال فػويض إلػى اهلل تعػالى. كىػفالء ىػم المالكيػة 
 ُ()لكبعػض الحنفيػػة فػي ال عبيػػر فقػالوا: إف المقاصػػد ليسػ  ًعلىػػةن لمحكػاـل كإنمػػا ىػي أمػػاراته كعةمػات لهػػا

الوصية بالنساء في قولو: )فاتقوا اهلل في النسػاء( بقولػو: ) فػإنكم أخػ تموىن   كيس فاد ما تقدـ من تعليلو 
 ب ماف اهلل...(.

ييشوِّؽ أصحاب الهمم العالية للجدِّ كاالج هادل كذلك ب نو ي قدمهم يـو القيامةل ليهي ى لهػم   ػ الرسوؿ ُْ
: )أىال كإنػي فػرىطكم علػى الحػوض(ل   السقي من حوضو ال م أكرمو اهلل تعالى بول كيس فاد ى ا من قولو 

فػة ييمػ  أبػدان ل أكرمنػا اهلل تعػالى الحوض بعد خركجهم من قبورىم عطشى ل كمػن شػرب منػو   كترد أم و 
 ب لك بفضلو ككرمو . 

ػ ال يجوز ال فاخر باالن ماءات كال باللوف كال بالعيركبةل فإف الناس كٌلهم مػن آدـ كآدـ مػن تػرابل كمعيػار  ِْ
إٌف أبػػاكم كاحػػد أىال ال فضػػل لعربػػي علػػى عجمػػي كال : )  ال فاضػػل ىػػو ال قػػولل كيسػػ  فاد ىػػ ا مػػن قولػػو 

 ( . على عربي كال ألحمر على أسود كال ألسود على أحمر إال بال قوللعجمي 
 ثانيان : حفظ النفس 

: )كػػل شػيء مػػن أمػػر الجاىليػػة تحػػ  قػدمي موضػػوع ( تحػػريم أكػػل المسػػ خبثات   ػػ كيسػػ فاد مػػن قولػػو ُ
كالنجاسات المفسدة للنفسل كتحريم شرب الخمور كجمي  المسػكرات كالخبائػثل كمراعػاة آداب الطعػاـ 

 كالشراب كنحوىا مما دع  إليو الشريعة االسةمية. ] كيندرج ضمن حفظ العقل [. 
ػػػ  تحػػريم ضػػرب المسػػلم فػػي أم جػػلء مػػن جسػػمو مػػن غيػػر حػػق شػػرعيل ككػػ ا يحػػـر إلحػػاؽ الضػػرر بػػو ِ 

:)ككجهػو عليػو حػراـ أف يلطمػو كحػراـ عليػو أف يػدف   خ وصان في الوجول لشرفول كيسػ فاد ىػ ا مػن قولػو 
 و( .دفعة تعن 

 ثالثان : حفظ العقل 
ػػػ مشػػركعية ضػػرب األمثلػػة كاسػػ خدامها فػػي الػػدركس العلميػػة كالخطػػب كالمحاضػػراتل ل وضػػيح كتقريػػب ُ

                            
 (.ِّٗانير: أصوؿ الفقو ألبي زىرة ) (ُ)
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 .ُ(): )تح  قدميَّ( المعنىل كيس فاد ى ا من قولو 
ػ اس حباب األساليب البةغية في الكةـل كمنهػا اسػ خداـ الجنػاس الخطػي المسػٌمى بالجنػاس الم ػحف ِ

: )ك ف عينػو عنبػو( كمنػو حػديث األشػعث بػن سػليم عػن   أنواع البدي ل كجاء ى ا في قوؿ النبي كىو من 
أنػو قػاؿ: )ارفػ  إزارؾ فإنػو أبقػى كأنقػى كأتقػى لربػك( كركاه بعضػهم بلفػظ   عم و عن عمها عػن رسػوؿ اهلل 
 .ِ())ارف  إزارؾ فإنو أتقى كأنقى(

 
 رابعان : حفظ النسل 

: )فػاتقوا  لقولػو  لّ()كالرفق بهػن كإعطػائهن حقػوقهن كاملػة كمعاشػرتهن بػالمعركؼػ مراعاة حقوؽ النساء ُ
 اهلل في النساء ...(.

ػػػ ال يحػػل لللكجػػة أف تػػ ذف لرجػػل أك امػػرأة أك أحػػدو مػػن محارمهػػا فػػي دخػػوؿ منػػلؿ الػػلكج إالٌ مىػػٍن عًلمػػٍ  أك ِ
كلكم عليهن أف ال يػوطئن فرشػكم : )   ٌن  أف اللكج ال يكرىو كى ا ىو األصلل كيس فاد ى ا من قولو 

 .ْ()أحدان تكرىونو ..(
ػ إباحة ضرب الرجل امرأتو ضربان  غير ميبىػًرحل لل  ديػبل كالمػراد بػالميبىًرح ػ بضػم المػيم كفػ ح البػاء الموحػدة ّ

 لٓ()ككسػر الػراء ػ كىػو: الشػديد الشػاؽل كمعنػاه : اضػربوىن ضػربان لػيس بشػديد كال شػاؽ قالػو االمػاـ النػوكم
: )فاضربوىن ضػربا غيػر مبػرح  رب ال يجوز إال كيفق قيود كضوابط ال مطلقانل كيس فاد ى ا من قولو كالض
.)... 
ػػ الضػرب مػن الوسػائل النافعػة ل قػويم االعوجػاج فػػي خيليػق المػرأة إف دعػ  الحاجػة إليػول كيسػ فاد ىػ ا مػػن ْ

 ا أـ ال .شيئان إال لحكمة عرفناى  : )فاضربوىن( إٍذ ال ي كر الرسوؿ  قولو 

                            
 (.ٕٔٓ/ّف ح البارم ) (ُ)

ب المةبس (ل كاللفظ الثاني ركاه البيهقي في الشعب بأّْ/ٓ(ل)ُِّّٓاللفظ األكؿ ركاه أحمد في مسند األن ار ح) (ِ)
 (.ْٕٔ/ُ(ل كالحديث أشار السيوطي ل ح ول انير: فيض القدير شرح الجام  ال غير للمناكم )َُٓ/ٓ(ل)ُْٓٔح)

 (.ّّْ/ٖانير: شرح صحيح مسلم للنوكم ) (ّ)

ر شرح صحيح ليس المراد من  اىر الحديث زناىا ل ألف ذلك  يوجب جلدىال كألف ذلك حرـا  م  من يكرىو اللكج كمن ال يكرىول اني (ْ)
 (.ّّْ/ٖمسلم للنوكم )

 (.ّْْ/ٖشرح مسلم للنوكم ) (ٓ)
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بقولػو:  ػ ال يجوز الضرب الشديدل فإنو مٌما يسبب الفراؽ كالنلاعل كيفسد كال ي ػلح كلهػ ا قيٌػده النبػي ٓ
 ( .غير مبرح)فاضربوىن ضربان 

ػ ال وسط في معاملة األىػل كاألكالد خ وصػان كالنػاس عمومػانل فػة إفػراط كال تفػريطل كقػد تسػ خدـ الشػٌدة ٔ
كلكن الغالب ما تقدـل ثم إف االنساف ي عامل م  نفوس مثلو سػريعة ال ػ ثر ل كقػد أك اللين في بعض الحاالت 

ػنػىهيٍم   : قاؿ اهلل تعالى في كصف عباده المفمنين فػ ين ىاتػاف ال ػف اف  ُ()  أىًشدَّاءي عىلىى اٍلكيفَّػاًر ريحىمىػاءي بػىيػٍ
ال تكػٍن حىجػران ف يٍكسػر كال تكػٍن ليٌنػان  في بيوتنا كمدارسنا كإداراتنا بل كفػي مسػاجدنا !!! كلقػد أجػاد مػن قػاؿ:

 : )ضربان غير مبرح( .  ف ػيٍع رل كيس فاد ى ا من قولو 
ل كأنو من المقاصد الحسنة النبيلػة لكػي تكػوف ال ريػة صػالحة  ػ اس حباب اللكاج بق د تكثير أمة النبي ٕ

: )كأيكػػاثر بكػػم  ىػػ ا مػػن قولػػو  مٌمػن تعبػػد اهلل تعػػالى فػػي  هػػر ىػػ ه الحيػػاةل كتقػػيم شػػعائره تعػػالىل كيسػػ فاد
 األمم( .

 
 خامسان : حفظ الماؿ

ػػػ تحػػريم دخػػوؿ منػػلؿ االنسػػاف ح ػػى يوجػػد االذف فػػي ذلػػك منػػو أك مٌمػػن أذف لػػو فػػي االذف أك عيػػًرؼ رضػػاه ُ
بػػاطٌراد العيػػرؼ بػػ لك كنحػػوهل كم ػػى ح ػػل الشػػك فػػي الرضػػا كلػػم ي ػػرٌجح شػػيء كال كيجػػدت قرينػػة ال يحػػل 

 : ) أف اليفطن فرشكم أحدان تكرىونو (. كى ا يس فاد من قولو  لِ()الو النوكمالدخوؿ كال االذف ق
ػ اس حباب ال دقة فإنها نافلةل كللمي  دِّؽ فضل عييم بين و آيات كثيرة كأحاديػث شػهيرةل كيسػ فاد ىػ ا  ِ

 ت دقوا فإني ال أدرم لعلكم ال تركني بعد يومي ى ا(. : ) من قولو 
 
 
 
 
 

                            
 .ِٗالف ح : (ُ)
 (.ّْْ/ٖشرح مسلم للنوكم ) (ِ)
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 الخػاتػمة
منهجان فريدان في تحقيق مقاصد الدين االسةمي الحنيفل كأحكامان يجب   تع بر خطبة كداع النبي        

على األمة اتباعهال كترجم ها إلى أفعاؿ في كاق  حياتهال ل نعم بنعم اهلل تعالى الجسيمةل كتعيش في خير 
 كاطمئنافل ف  بح أيمةن مرغوبان في االن ماء إليها كالعيش في أحضانها.

 كفيما ي تي أىم الن ائج ال ي توصل ي إليها من خةؿ البحث:      
 ل الش مالها على كليٌات الدين كمقاصد الشريعة. ػ تع بر خطبة الوداع من أىم خطب النبي ُ
ػ اى ماـ ال حابة رضي اهلل عنهم بخطبة الوداعل كذلك عن طريق نقلها إلينا نقةن دقيقان موثقانل كله ا لم ِ

اياتها في معناىا كمق ودىا ل كك ا اى ماـ أىل الحديث بنقل خطبة الوداع في مي نفاتهم كركاية تخ لف رك 
 أغلب ركايات الخطبة .

ب مور تحقق  بعده دليل على صدؽ نبوتول كيهور العلماء المج هدين الميبلغين   ػ في إخبار النبي ّ
 باألحاديث .

 إشهاده أصحابو على تبليغ رسال و.على تبليغ دين اهلل تعالىل ك   ػ حرص النبي ْ
قضايا ىامة م  بيٌانها مٌما تمسص بواق  حياتنا ك حريم الربا ال م عٌم أكلول كبياف حقوؽ   ػ ذكر النبي ٓ

 االنسافل كأحكاـ االمارة.
 ل كر حقوؽ المرأة فيو رده كردعه للدعوات الكافرة ب ف االسةـ ىضم حقوؽ المرأة.  ػ تخ يص النبي ٔ
الى ماـ باس خراج مقاصد الشريعة من الك اب العليل كالسنة المطهرةل ل س فيد األمة من ذلك في كاق  ػ إ

 حياتها .
 كأىمية ذلك.                                           ػ ضركرة تبليغ االسةـ إلى الناس كافةل كال بليغ عن رسوؿ اهلل ٖ
 . ػ شمولية الدعوة االسةمية للعالم كلوٗ

ػ على العلماء اس غةؿ المواسم الدينية خ وصان في بثِّ تعاليم االسةـل كشرح دعائمو الميجم  عليهال َُ
 كخ وصان ال ح ير من كبائر ال نوب .

 ػ كجوب االى ماـ كالعناية بالسنة النبوية دراية كركاية .ُُ
ل فهناؾ الكثير أكٌجوُِ  عناية الباحثين الس خراجها . ػ ليس  فوائد خطبة الوداع مح ورة فيما ذكرتي
ل مما يدؿ  ل كك ا اس نباط األحكاـ كالفوائد من أحاديثو  ػ اى ماـ أىل العلم بجم  خطب النبي ُّ

 .  على عناية العلماء بسنة الرسوؿ 
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ى ا كفي األخير أسػاؿ اهلل تعػالى أف ييعيػم لػي فيمػا ك بػ  أجػرال كيجعلػو لػي عنػده ذيخػرال كيعفػو عنػي         
في الدنيا كاألخرلل كصلى اهلل كسٌلم على سيدنا محمد الم طفى كعلى آلو كأصحابو كمن اق فىل كالحمػد 

 هلل رب العلمين.
                    

 بقلم
 حسين العيدركسبن محمد بن زين د. 

 عفا اهلل عنو
 ـََِٖىػ ػ ُِْٖ

 حضرموت ػ المكة
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 فهرس أىم الم ادر كالمراج 
ىػػ ػ ُُِّل  ُراز الًحكم من حديث ) ريف  القلػم ( ل لعلػي السػبكيل نحػػ : كيةنػي خليفػةل دار البشػائرل بيػركتل طػ إبُ

 ـ .                                                                                                 ُِٗٗ
بػن دقيػق العيػدل تحػػ :عبػد القػادر عرفػاف حسػونةل دار الفكػرل  ػ إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ل لمحمد بػن علػيِ

 بيركت .           
 ػ إحياء علـو الدينل لمحمد بن محمد الغلاليل دار المعرفةل بيركت.ّ  
 ـ.ُْٗٗل ٓمحي الدين الشاميل مفسسة الرياف ل بيركتل ط ي زكريا النوكم ل تحػ:د.بأل ػ األذكارلْ
 .ُّٖٕػُٗٓٗؿ الدين عبد الرحمن السيوطيل مطبعة م طفى الحلبيل م رل ػ األشباه كالنيائرل لجةٓ
ل ُػػػ االصػػابة فػػي تمييػػل ال ػػحابةل ألحمػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر العسػػقةنيل تحػػػ:علي البجػػاكمل دار الجيػػل ل بيػػركت ل طٔ

 .                              ُِٗٗػُُِْ
 ـ ُٖٖٗىػَُْٖل ُثلطػ أصوؿ الخطابة كاالنشاءل عطية محمد سالملدار ال رإ 
 ػ أصوؿ الفقو ل لمحمد أبي زىرةل دار الفكر العربيل القاىرة. ٖ 
ل ٓ:أبو الوفا المراغيل كزارة األكقاؼ  بم رل ط ػ   إعةـ الساجد ب حكاـ المساجد ل لمحمد بن عبد اهلل اللركشيل تحػٗ

 .ُٗٗٗػَُِْ
 ـ. ُٕٗٗىػ  ػُّٗٗبيركت ل  خاكمل دار الك اب العربيلػ االعةف بال وبيخ لمن ذـ ال اريخ ل لعبد الرحمن السَُ 

 الفداءل مك بة المعارؼ  بيركت.  ػ البداية كالنهايةل السماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبوُُ
 ػ ال حرير كال نويرل لمحمد الطاىر بن عاشورل الدار ال ونسية.ُِ
ل تحػػ: عبػد اهلل الخليلػيل دار الك ػب العلميػةل بيػركتل  البػاجورمػ تحفة المريد شرح جوىرة ال وحيدل البػراىيم محمػد ُّ
 ـ.ََُْػُِْْلِط

 ُػ تدريب الراكم في شرح تقريب النواكم ل لجةؿ الدين عبد الرحمن السيوطيل مفسسػة الك ػب الثقافيػةل بيػركتلطُْ
 ـ.  ََِّػ ُِْْل

 ر .ػ ترشيح المس فيدين ب وشيح ف ح المعينل لعلوم بن أحمد السقاؼل دار الفكُٓ
 .ََِّػُِْْل ُػ ال عريفاتل لعلي بن محمد الجرجانيل دار إحياء ال راث العربيل بيركتلطُٔ  

ػ تعجيل المنفعة بلكائد رجاؿ األئمة األربعةل ألحمد بن علي بػن حجػر أبػو الفضػل العسػقةنيل تحػػ د. إكػرـا اهلل إمػداد ُٕ
 .ُالحق ل دار الك اب العربي ل بيركت ل ط 

سوريا لالطبعة  – يبل ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقةنيل تحػ : محمد عوامة ل دار الرشيد ػ تقريب ال هُٖ 
 ـ .ُٖٔٗ – َُْٔاألكلى ل 
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ألحمػد بػػن علػي بػػن حجػػر العسػقةنيل المدينػػة المنػورةل تحػػػ: عبػػد اهلل  ػػ تلخػػيص الحبيػر فػػي أحاديػث الرافعػػي الكبيػػرلُٗ
 ـ.ُْٔٗػُّْٖىاشم اليماني المدنيل 

ل  ُػ توجيو العناية ل عريف علم الحديث ركايػة كدرايػةل لعبػد اهلل بػن ال ػديق الغمػارمل دار الك بػيل المدينػة المنػورةل طػػَِ 
 َُٗٗػُُُْ

ػػػ ال وقيػػف علػػى مهمػػات ال عػػاريف ل لمحمػػد عبػػد الػػرؤكؼ المنػػاكم ل تحقيػػق : د. محمػػد رضػػواف الدايػػةل دار الفكػػر ُِ
 ىػ .َُُْل  ُقل طبيركت ل دمش -المعاصر ل دار الفكر 

ػ الجام  ألخةؽ الراكم كآداب السام ل ألحمد بن علي الخطيبل  تحػ: محمود الطحافل مك بة المعػارؼل الريػاضل ِِ
َُّْ. 

 .َُِْلٓػ الجام  ال غير في أحاديث البشير الن يرل لجةؿ الدين السيوطيل مطبعة م طفى الحلبيل القاىرةل طِّ
 العربية اللاىرةل ألحمد زكي صفوت ل المك بة العلميةل بيركت . ػ جمهرة خطب العرب في ع ورِْ 
 .ُٕٗٗػُّٗٗػ حاشية الباجورم على م ن البردةل البراىيم الباجورمل دار الفكرل بيركتلِٓ 

 ـ.ُّٗٗبيركت ل  -ػ الدر المنثورل لعبد الرحمن بن الكماؿ جةؿ الدين السيوطي ل دار الفكر ِٔ
 الدين عبد الرحمن السيوطي ل دار الفكر.  ػ الحاكم للف اكمل لجةؿِٕ
ل لعبد اهلل بن علوم الحداد تػ)ِٖ  ُىػ( لتحػ: عبد اهلل بن علي بػن شػهابل طُُٖٖػ الدر المنيـو ل كم العقوؿ كالفهـو
 .َُْٓل
 ػ دليل الفالحين لطرؽ رياض ال الحينل لمحمد بن عةف ال ديقيل دار الفكر ل ِٗ 

ل ّبيػػركتل ط –سػػيرل لعبػػد الػػرحمن بػػن علػػي بػػن محمػػد الجػػوزم ل المك ػػب االسػػةمي ػػػ زاد المسػػير فػػي علػػم ال فَّ
 ىػ .َُْْ

ل ْػ سبل السةـ شرح بلوغ المرـا ل لمحمد بن إسماعيل ال نعاني ل تحػ:فواز زمرلػي كآخػرل دار الريػاف ل القػاىرةل طُّ 
 .ُٕٖٗػ َُْٕ

 لدار الفكرل  بيركت  . حػ: محمد ففاد عبد الباقيػ سنن ابن ماجول لمحمد بن يليد أبو عبد اهلل القلكينيل تِّ
 لسليماف بن األشعث أبوداكد السجس انيل تحػ:محي الدين عبد الحميد ل دار الفكر.  ػ سنن أبي داكدلّّ 

تحػػ: أحمػد محمػد شػاكر كآخػركفل دار إحيػاء ال ػراث  ػ سنن ال رم م لمحمد بن عيسى أبو عيسػى ال رمػ م السػلميلّْ
 العربي.
ن الدار قطنيل لعلي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادم لتحػػ: عبػد اهلل ىاشػم يمػاني المػدني ل دار المعرفػةل ػ سنّٓ

 .ُٔٔٗػُّٖٔبيركت ل 
ل ِػ سنن النسائي ل ألحمد بن شعيب النسػائيل تحػػ: عبػد الف ػاح أبػو غػدهل مك بػة المطبوعػات االسػةميةل حلػب ل طّٔ

 .ُٖٔٗػَُْٔ
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 يثان النوكيةل لمحمد علي بن دقيق العيدل شركة المدينة لل وزي ل بيركت.ػ شرح األربعين حدّٕ
محمػد مفيػد الخيمػيل مفسسػة فرج عبد الرحمن بن رجب ل تحػػ:  ػ شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلمل ألبي الّٖ 

 ـ ُِٖٗىػ ػَُِْل ُالخافقينل دمشق لط
 ل المطبعة الم رية.ػ شرح صحيح البخارم ل لمحمد بن يوسف بن علي الكرمانيّٗ
ل ُػػػػ شػػػرح صػػػػحيح مسػػػلم ل ألبػػػي زكريػػػػا يحيػػػى بػػػن شػػػػرؼ النػػػوكمل تحػػػػ: خليػػػػل المػػػيسل دار القلػػػمل بيػػػػركتل طَْ

 .ُٕٖٗػَُْٕ
 .َُُْلُمحمد زغلوؿل دار الك ب العلميةل بيركتل ط ػ شعب االيمافل ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيل تحػ:ُْ
 . ُٕٖٗػَُْٕل ّالبخارمل تحػ:د.م طفى البغال دار ابن كثيرل بيركتل ط ػ صحيح البخارمل لمحمد بن إسماعيلِْ
 ػ صحيح مسلمل لمسلم بن الحجاج القشيرمل تحػ: محمد ففاد عبد الباقيل دار إحياء ال راث العربيل بيركت.ّْ 

ثمػاف الكػردم ػ صيانة صحيح مسلم من االخةؿ كالغلط كحماي و من االسقاط كالسقطل لعثماف بن عبد الرحمن بػن عْْ
 ىػ .َُْٖل   ِبيركت  ط  –الشهر زكرم أبو عمركل تحػ موفق عبد اهلل عبد القادر ل دار الغرب االسةمي 

ػػ طبقػات الشػػافعية الكبػرلل لعبػػد الوىػاب علػػي السػبكيل تحػػ: الحػػافظ عبػد العلػػيمل دائػرة المعػػارؼ العثمانيػةل الهنػػدل ْٓ 
 ىػ .ََُْ

 ىػ.ُّٕٗمل ألحمد بن علي بن حجر العسقةنيل دار المعرفةل بيركتل  ػ ف ح البارم شرح صحيح البخار ْٔ 
ػ الف ح الرباني من ف اكل االمػاـ الشػوكانيل لمحمػد بػن علػي الشػوكانيل تحػػ: محمػد صػبحي بػن حسػن حػةؽل مك بػة ْٕ

 ىػ. ُِّْل ُالجيل الجديدل اليمنل صنعاءل ط
ل ُلبنػػػافل  ط –من السػػػخاكم ل دار الك ػػب العلميػػػة ػػػ فػػػ ح المغيػػث شػػػرح ألفيػػػة الحػػديثل لمحمػػػد بػػػن عبػػد الػػػرحْٖ 

 ىػ .َُّْ
 ـ.ُٖٕٗ -ىػ  ُّٖٗبيركت ل  -ػ الفهرس ل لمحمد بن إسحاؽ أبو الفرج النديم ل دار المعرفة ْٗ
ػ فوائد حديث أبي عميرل ألحمد بن أبي أحمد الطبرم المعركؼ بابن القاصل تح : حسين محمد شكرمل دار المدينة َٓ

 ـ ََِّىػ ػ ُِْْل ُينة المنورةل طالمنورةل المد
 ػ القاموس المحيطل لمحمد بن يعقوب الفيركز آبادمل مفسسة الرسالةل بيركت. ُٓ
 . َُٗٗػ  4ُُُُْػ القوؿ الجلؿ فيما ال ييع ر فيو بالجهلل لعبد اهلل بن ال ديق الغمارمل دار الك بيل طِٓ
 ـ .        ُِٗٗىػ ُُّْك ب العلميةل بيركتل ػ كشف الينوفل لم طفى عبد اهلل القسطنطينيل دار الّٓ
 .ِبيركتل ط –ػ لساف العربل لمحمد بن مكـر بن منيور األفريقي الم رمل دار صادر ْٓ
 ـ .ُٖٔٗ – َُْٔل  ّػ لساف الميلافل ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقةني الشافعيل بيركتلطٓٓ
 ىػ.ُُِْعلي بن أبي بكر الهيثميل دار الفكرل بيركت ل  ػ مجم  اللكائد كمنب  الفوائدل لنور الدينٔٓ
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ػ المس درؾ على ال حيحين م  تعليقات الػ ىبيل ل لمحمػد بػن عبػد اهلل الحػاكم   النيسػابورمل تحػػ :م ػطفى عطػا ل ٕٓ
 .   َُٗٗػُُُْل ُدار الك ب العلمية لبيركتل ط

 ػ المس  فىل لمحمد بن محمد الغلاليل دار الك ب العلمية.ٖٓ
 ػ مسند أحمد بن حنبل ألحمد بن حنبل الشيبانيل تحػ: شعيب االرنفكطل مفسسة قرطبة ل القاىرة.ٗٓ
 . َُْٗلُػ مسند البلار ل ألبي بكر أحمد البلارل تحػ: محفوظ الرحمنل مفسسة علـو القرآف    لطَٔ
ل ُسػػة الرسػػالةل بيػػركتل طػػػ مسػػند الشػػاميينل لسػػليماف بػػن أحمػػد أبػػو القاسػػم الطبرانػػيل تحػػػ: حمػػدم السػػلفيل مفسُٔ

 .ُْٖٗػَُْٓ
 ػ  الم باح المنيرل ألحمد محمد المقرم الفيوميل المك بة العلميةل بيركت.ِٔ 

عبد المحسن بن  ػ المعجم األكسطل ألبي القاسم سليماف بن أحمد الطبرانيل تحقيق : طارؽ بن عوض اهلل بن محمد لّٔ
 ىػ .ُُْٓالقاىرة ل  -إبراىيم الحسينيل  دار الحرمين 

ػ المعجم الكبيػرل لسػليماف بػن أحمػد بػن أيػوب أبػو القاسػم الطبرانػيل تحػػ : حمػدم بػن عبػد المجيػد السػلفي ل مك بػة ْٔ
 ـ .ُّٖٗ – َُْْل  ِالعلـو كالحكم ل الموصلل ط

 ـ.ُٖٓٗىػ ػُّٕٕػ مغني المح اج شرح المنهاج ل لمحمد الخطيبل مك بة م طفى البابى الحلبيل ٓٔ
ألبػػي اسػػحاؽ الشػػاطبيل بشػػرح عبػػد اهلل درٌازل تحػػػ: إبػػراىيم رمضػػافل دار المعرفػػةل  فػػي أصػػوؿ  الشػػريعةلفقػػات ػػػ الموأٔ

 .ُٕٗٗػُُْٕل ّبيركتل ط
ػ النك  على مقدمة ابن ال ةح ل ألبي عبد اهلل محمد بن جماؿ الدين عبػد اهلل اللركشػيل تحػػ :د. زيػن العابػدين بػن ٕٔ 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗل  ُاض لطالري –محمدل الناشر : أضواء السلف 
 ىػ .ُُُْل ُػ الهداية الربانية شرح األربعين النوكيةل لعبد الخالق حسن عبد الوىابل دار ال وزي ل طٖٔ
ػ ىديػة العػارفين أسػماء المػفلفين كآثػار الم ػنفين مػن كشػف الينػوفل السػماعيل باشػا البغػدادمل دار الك ػب العلميػةل ٗٔ

 بيركت .
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 َُ ................................... أىمية الخطابة في االسةـ

 ُٓ ............................................ المطلب الثالث
 ُٓ ............................. ذكر من ك ب في خطب النبي 

 ُٕ ............................................. المبحث األكؿ
 ُٕ ............ ل كت مةت في خطبة الوداعطرؽ حديث خطبة الوداع
 ُٕ ....................................طرؽ حديث خطبة الوداع
 ِِ ..................................... ت مةت في خطبة الوداع

 ُّ ............................................. المبحث الثاني
 ُّ ............. فوئد خطبة الوداع المندرجة ضمن الكليات الخمس

 ُّركرياتالفوائد المندرجة ضمن حفظ الكليات الخمس في مرتبة الض
 َْ الفوائد المندرجة ضمن حفظ الكليات الخمس في مرتبة الحاجيات
 ْْالفوائد المندرجة ضمن حفظ الكليات الخمس في مرتبة ال حسينات

 ٕٓ ................................................... الخػاتػمة
 ٗٓ ................................ فهرس أىم الم ادر كالمراج 

 ّٔ .......................................... فهرس المح ويات
 

 تم بحمد اهلل تعالى كتوفيقو
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